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Advies bij de wijziging van het decreet studentensport
Op 4 december 2017 vroeg Vlaams minister van Sport Philippe Muyters de Vlaamse Sportraad om
advies bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 3
april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie
van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen
en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging.
Situering
Op de plenaire vergadering van 21 december 2017 werden Sonia Vanden Broeck (Sport Vlaanderen)
en Dieter Theylaert (Studentensport Vlaanderen) uitgenodigd voor een gesprek.
Na een schriftelijke procedure, werd dit advies goedgekeurd op 8 januari 2018.

Advies
De Vlaamse Sportraad heeft geen bezwaren tegen de drie voorgestelde technische wijzigingen. Het is
positief dat het decreet van de studentensport meer in lijn wordt gebracht met de andere
sportdecreten.
De Vlaamse Sportraad stelt vast dat er meningsverschillen zijn tussen de associaties onderling en
tussen de associaties en de overkoepelende federatie. Los van de interne discussie over de werking
van de koepelfederatie, vinden de leden het belangrijk dat de toegang tot sport voor alle studenten
in het hoger onderwijs wordt gegarandeerd.
De leden verwachten dat een koepel voor studentensport een actief beleid voert op basis van een
visie rond studentensportcompetities (volgens het principe van subsidiariteit), gezondheid en
beweging (ook voor de niet-sportende studenten) en de associaties prikkelt om initiatieven te
ondernemen. De raad stelt voor om ook in dit decreet te verwijzen naar de principes van goed
bestuur, net zoals in de andere sportdecreten. De leden merken ook op dat de methode van de
samenwerkingsovereenkomst (zoals bij de federaties) een meerwaarde zou kunnen zijn.
De Vlaamse Sportraad stelt vast dat dit een complex dossier is en dat hij geen zicht heeft op alle
aspecten erin. Door de beperkte adviestermijn en de overlapping met de kerstvakantie, is er
onvoldoende tijd om een inhoudelijk oordeel te maken over het studentensportbeleid.
De leden missen een grondige inhoudelijke evaluatie van het studentensportbeleid in het hoger
onderwijs. Het is opvallend dat het wijzigingsdecreet slechts 3 kleine technische wijzigingen voorstelt
en dat er geen nieuwe elementen zijn ingebracht om het beleid te versterken. De Vlaamse Sportraad
is ervan overtuigd dat studentensport een enorm groeipotentieel heeft en vraagt dat de actoren uit
het decreet een verdere inhoudelijke denkoefening doen zodat dit potentieel optimaal benut wordt
(met aandacht voor de meerwaarde van elke actor).
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Samenvattend
De Vlaamse Sportraad gaat akkoord met de 3 technische wijzigingen zoals voorgesteld in het
voorontwerp van wijzigingsdecreet. De Vlaamse Sportraad geeft wel aan dat er nood is aan een
grondige inhoudelijke discussie over het studentensportbeleid. Hij is ervan overtuigd dat
studentensport een enorm groeipotentieel heeft en vraagt dat de actoren uit het decreet een
verdere inhoudelijke denkoefening doen zodat dit potentieel optimaal benut wordt (met aandacht
voor de meerwaarde van elke actor). Ook de rol van sport, beweging en gezondheid moet
meegenomen worden in deze oefening.
______________________________

Sophie Cools, ondervoorzitter
Nai Han Lau, secretaris
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