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Advies bij de projectoproep naschools openstellen van
sportinfrastructuur - ‘Nota aan de Vlaamse Sportraad’
Op vrijdag 15 april 2016 ontving de Vlaamse Sportraad van het kabinet van Vlaams minister
van Sport Philippe Muyters de vraag om advies te verlenen bij de ‘Nota aan de leden van de
Vlaamse Sportraad: Projectoproep naschools openstellen van sportinfrastructuur’. Er werd
gevraagd of de Vlaamse Sportraad akkoord kan gaan met de krijtlijnen, vooropgestelde
timing en werkwijze bij de projectoproep.
Op de plenaire vergadering van 21 april 2016 nodigde de Vlaamse Sportraad Karolien De
Sadeleer van het kabinet Muyters en Diederik Van Briel en Stijn Coppens van Sport
Vlaanderen uit om toelichting te geven bij de teksten. De Vlaamse Sportraad keurde het
advies definitief goed op 3 mei 2016.
CONTEXT
De Vlaamse Regering wil scholen aanmoedigen om hun sportinfrastructuur naschools open
te stellen voor andere gebruikers. Sport Vlaanderen bereidt daarom samen met het
beleidsdomein Onderwijs een projectoproep voor waarbij enerzijds een
kwaliteitsverbetering van de infrastructuur wordt beoogd en anderzijds ook wordt ingezet
op nieuwe exploitatievormen of –afspraken. Het totaal voorzien budget voor deze
projectoproep is 2.370.000 euro.

Advies
De Vlaamse Sportraad staat heel positief ten opzichte van dit initiatief van de Vlaamse
Regering. De doelstelling van deze projectoproep sluit aan bij een aanbeveling van de
Vlaamse Sportraad in het Memorandum van de Vlaamse Sportraad 2014‐20191:
“Sportinfrastructuur in scholen moet na de schooluren toegankelijk zijn voor de
gemeenschap, zeker wanneer die infrastructuur met gemeenschapsgeld is opgericht.
Rond de exploitatie en het onderhoud van gedeelde sportinfrastructuur in scholen
moet de overheid mee naar goede praktijken en betaalbare formules zoeken voor alle
betrokkenen”.
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Zie SARC Memorandum 2014‐2016 (Memorandum Vlaamse Sportraad vanaf p. 53):
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/downloads/memorandum_sarc_2014‐2019.pdf
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De Vlaamse Sportraad is tevreden met projectoproepen die scholen inspireren en
begeleiden in het openstellen van hun sportinfrastructuur. Maar de leden menen dat er
nood is aan een grondige mentaliteitswijziging. Om een optimaal gebruik mogelijk te maken
zou bij elke bouw van nieuwe schoolsportinfrastructuur een overeenkomst moeten
afgesloten worden waardoor deze infrastructuur moet opengesteld worden voor de lokale
sportsector, die er van bij de planningsfase moet bij betrokken worden.
In zijn advies van 12 maart 2015 bij de eerste projectoproep zwembaden maakte de Vlaamse
Sportraad de bedenking dat er eerst een globale visienota (Vlaams sportinfrastructuurplan)
diende opgemaakt te worden vooraleer men projectoproepen lanceert2. De Vlaamse
Sportraad merkt vandaag op dat er een jaar later nog altijd geen dergelijk beleidsplan voor
handen is en men opnieuw adhoc‐oproepen wil lanceren (onder andere ook voor een
tweede projectoproep zwembaden).
De Vlaamse Sportraad wenst enkele suggesties te doen voor de verdere uitwerking van deze
projectoproep:
Meer nadruk op de samenwerking/ link met lokale sportdienst
Met deze projectoproep worden in eerste instantie de kandidaat‐indieners, zijnde scholen,
aangesproken. Maar volgens de Vlaamse Sportraad moeten de lokale sportdiensten ook
actief betrokken worden in het traject.
De lokale sportdienst kan onder andere een coördinerende rol opnemen, ook indien er uit
dezelfde stad of gemeente meerdere indieners zijn. Zo kan er vanuit het lokale niveau een
overkoepelende visie ontstaan.
Indieners kunnen een bijkomend document toevoegen aan hun dossier waaruit blijkt dat zij
hun project hebben voorgelegd aan de lokale sportdienst. Op die manier bouw je de
garantie in dat de lokale sportdiensten ten minste op de hoogte zijn van de mogelijke
projecten en worden indieners gestimuleerd om in overleg te gaan met het lokale bestuur.
Beoordeling en selectiecriteria
Volgens de Vlaamse Sportraad zijn de vier selectiecriteria in de nota momenteel ruim voor
interpretatie vatbaar. Het is zeer belangrijk dat de criteria objectief én sluitend worden
geformuleerd, zodat de beoordelingscommissie concrete richtlijnen heeft om tot een
gezamenlijke beslissing te komen.
Met deze projectoproep wordt de inspanning voor het openstellen van schoolinfrastructuur
beloond: “Het moet gaan over een extra openstellen ten opzichte van de eventuele reeds
bestaande naschoolse openstelling. Scholen die nu al een bepaalde inspanning doen, komen
ook in aanmerking indien ze een extra inspanning doen bovenop het bestaande”.
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Zie advies Vlaamse Sportraad van 12 maart 2015:
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_sport/adviezen/20150312_ontwerp_projectoproep_subsidiering
_zwembaden‐Definitief_advies.pdf
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De Vlaamse Sportraad vraagt om deze “extra inspanning” nader te bepalen. Er zijn vandaag
immers al scholen die grote inspanningen doen om hun sportinfrastructuur zo maximaal
mogelijk open te stellen voor andere gebruikers.
Lokale noden en omgevingsanalyse
De Vlaamse Sportraad merkt op dat in de beoordeling van de dossiers geen rekening wordt
gehouden met de lokale noden aan sportinfrastructuur in de regio. Hoe worden bijvoorbeeld
de sterke dossiers van scholen uit gemeenten waar reeds voldoende sportinfrastructuur
bestaat dan beoordeeld? De leden raden aan om in het dossier een omgevingsanalyse op te
nemen.
Beleidseffect meten
Elk nieuw beleidsinitiatief zou moeten vertrekken vanuit een knelpunt, concrete nood of
uitdaging. In die zin is het aangewezen om een beeld te krijgen van de huidige situatie rond
de openstelling van naschoolse sportinfrastructuur. Door bestaande data (bijvoorbeeld uit
Sportdatabank) in kaart te brengen, kan men een nulmeting houden. Na afloop van het
project dient dan een nieuwe stand opgemaakt te worden zodat de kwantitatieve en
kwalitatieve effecten geëvalueerd kunnen worden.
Exploitatiekosten
De Vlaamse Sportraad vraagt om in de projectoproep te verduidelijken of de meerkost voor
het onderhoud en verzekering ook in aanmerking komt voor financiële ondersteuning.
Indieners
In de oproep wordt niet duidelijk gesteld of ook scholengroepen, het provinciaal onderwijs
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie een dossier kunnen indienen. De Vlaamse
Sportraad vraagt om dit te verduidelijken.
De Vlaamse Sportraad merkt op dat enkel scholen uit het lager en secundair onderwijs in
aanmerking komen voor een subsidie. Het is jammer dat de instellingen van het hoger
onderwijs niet kunnen meedoen aan deze projectoproep. Zij hebben reeds ervaring met het
openstellen van hun sportinfrastructuur.
Samengevat
De Vlaamse Sportraad gaat akkoord met de krijtlijnen, timing en vooropgestelde werkwijze
van de projectoproep.
In de verdere uitwerking van de projectoproep stelt de raad voor om de rol van de lokale
sportdienst op te nemen en de beoordelingsprocedure te verduidelijken voor de potentiële
indieners (inclusief het sluitend definiëren van de selectiecriteria).
In het traject moet er ook aandacht zijn voor de lokale behoefte aan sportinfrastructuur.
Tenslotte hoopt de Vlaamse Sportraad dat de uitgangsprincipes van deze nota correct
vertaald worden in de finaal goedgekeurde projectoproep.
______________________________

Frank Bulcaen, voorzitter
Sophie Cools, ondervoorzitter
Nai Han Lau, secretaris
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