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Onderwijs  -  Subsidies sportinfrastructuur

De minister van Sport en de minister van Onderwijs werkten een projectoproep uit om 
het tekort aan goede sportinfrastructuur aan te pakken. Scholen konden een dossier 
indienen voor ingrepen in hun infrastructuur, voor kosten voor de exploitatie of voor een 
combinatie van beide. 159 scholen dienden een dossier in. Finaal krijgen 53 projecten 
een subsidie. 6 daarvan betreffen enkel infrastructuurwerken, 21 ervan enkel exploitatie 
en 26 projecten betreffen een combinatie van infrastructuur en exploitatie.

1. Kan de minister een overzicht geven van de criteria die de beoordelingscommissie 
gehanteerd heeft tot het wel/niet toekennen van subsidies?

2. Kan de minister een overzicht per provincie geven welke scholen (basis/secundair, 
per net, …) een subsidie hebben gekregen en welke subsidies (infrastructuur, 
exploitatie, combinatie) het precies betreffen?

3. Kan de minister een overzicht per provincie geven welke scholen (basis/secundair, 
per net, …) geen subsidies hebben gekregen en de reden van het niet toekennen van 
subsidies.

4. Zal er, gezien het groot aantal ingediende en het beperkt aantal goedgekeurde 
dossiers, een nieuwe projectoproep plaatsvinden? Zo ja, kan de minister hiervoor 
een timing geven? 



HILDE CREVITS 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS

ANTWOORD
op vraag nr. 425 van 18 april 2017
van STEVE VANDENBERGHE

1. De aanvragen werden beoordeeld op de vier criteria zoals omschreven in de 
projectoproep:

1) Het aantal uren buitenschoolse openstelling dat wordt gecreëerd, ook rekening 
houdend met openstelling in de weekends en schoolvakanties. Zowel het totale 
aantal uren als de extra inspanning worden meegenomen in de beoordeling. De 
extra inspanning moet minstens een extra openstelling van 5 uren op 
weekbasis zijn (40%)

2) De kwaliteit van het exploitatieplan: samenwerking, lange termijn-denken, 
innovatieve ideeën rond openstelling,… (25%)

3) De kwaliteit van het aanbod: in hoeverre wordt de schoolsportinfrastructuur 
kwaliteitsvoller voor clubs, sportdienst en tegelijkertijd voor de lessen 
lichamelijke opvoeding? (25%)

4) De diversiteit van de gebruikers: leerlingen via sport na school, sportclubs, 
sportdiensten,… (10%)

2-3.Zie bijlage 1. De subsidies werden verdeeld vertrekkende van de hoogst 
gerangschikte naar de lager gerangschikte tot de beschikbare middelen uitgeput 
waren. Om er zeker van te zijn dat de ingediende projecten gerealiseerd kunnen 
worden, werd steeds het totale gevraagde bedrag toegekend (exclusief kostenposten 
die niet in aanmerking kwamen voor subsidie).

4. Dat 159 scholen een aanvraag hebben ingediend, wijst er op dat scholen zeker 
bereid zijn om hun sportinfrastructuur buiten de schooluren ter beschikking te 
stellen. Het aantal ingediende dossiers oversteeg ruimschoots de beschikbare 
financiële middelen. Ik zal samen met mijn collega van sport de mogelijkheid 
bekijken voor een eventuele tweede projectoproep, na evaluatie van de eerste 
oproep. 
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Overzicht


