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zijn dat de hogescholen intens bij het project worden betrokken. Het departement laat
alvast uitschijnen dat de samenstelling van de stuurgroep nog kan worden aangepast.
De Vlaamse Trainersschool is als lid van de stuurgroep bij elke actie betrokken. Dit
project vergt een andere manier van denken dan in termen van sporttakken. Het wordt
voor de VTS een hele opdracht om de programma’s en het ondersteuningspakket
sporttakoverstijgend uit te werken. Ook zal deze aanpak in het huidige aanbod van de
VTS moeten worden ingebed.
Wetenschappelijk onderzoek
Een groot deel van de middelen vloeit naar het wetenschappelijk onderzoek.
De vraag rijst waarom het wetenschappelijk onderzoek niet via het Steunpunt verloopt.
Een probleem van timing, volgens het departement. De nulmeting moet eind dit jaar
plaatsvinden. Zoals het er nu naar uitziet, zal het nieuwe Steunpunt tegen dan nog niet
operationeel zijn.
Middelen
De Vlaamse Sportraad stelt vast dat de kredieten voor de subsidiëring van de
sportfederaties tekortschieten, maar dat er nu plots wel een zeer groot bedrag
beschikbaar is: 1.477.000 euro voor 4 jaar (van 2011 tot eind 2014). De 2 vormen van
subsidiëring komen van verschillende bronnen (Bloso vs departement).
Aanpak
Eerst moet een status quaestionis worden gemaakt. In Vlaanderen en in het buitenland
bestaan al lovenswaardige en vernieuwende initiatieven rond een breed-motorische
aanpak bij kleuters en jonge kinderen (bv. bewegingsschool, sportkampen,
lessenreeksen, omnisportclubs, clubs verbonden aan een school). Uit hun ervaringen
kan heel wat input komen.
De Vlaamse Sportraad pleit ook voor een duidelijke inbreng van de sportfederaties.
Het kan niet de bedoeling zijn om alle sportclubs een soort eenheidsworst op te dringen.
Sportclubs zijn verschillend en zullen dan ook een verschillende aanpak hebben.
Het project zal wellicht eerder recreatieve sportfederaties dan unisportfederaties
aanspreken. Ook moeten de noodzakelijke randvoorwaarden zoals accommodatie en
materiaal de nodige aandacht krijgen.
Communicatie
De Vlaamse Sportraad stelt vast dat de VSF bij haar leden nog maar heel beperkt over
het project heeft gecommuniceerd. Nochtans zullen het de federaties zijn die
inspanningen zullen moeten doen en hun clubs overtuigen om mee te werken. Het is
immers de bedoeling dat de clubs multibewegingsprojecten opzetten en een ruim
bewegingsaanbod voor jonge kinderen uitwerken.
Return
Sportfederaties zullen hun clubs dus moeten overtuigen om multibewegingsprojecten op
te zetten. Ze zullen daar tijd en energie in moeten investeren en hun clubs stimuleren
en opvolgen. Er blijkt wel een –zij het beperkte- vergoeding voorzien te zijn voor de
meewerkende federaties en clubs. Niettemin blijft het grootste aandeel van personeel en
middelen van het project voor het wetenschappelijk onderzoek en de coördinatietaken
voorbehouden. Erg motiverend voor de deelnemende sportfederaties en sportclubs is dat
niet.
Advies
Het is een lovenswaardig initiatief met een prima doelstelling om sportfederaties en
sportclubs ervan te overtuigen een brede motorische vorming voor kleuters en jonge
kinderen (7-8 jaar) te voorzien en niet vroegtijdig met sportspecialisatie te starten.
De aanpak en de uitwerking van het project roepen wel enkele fundamentele vragen op.
Het project maakt een geïsoleerde indruk. Onderwijs is helemaal niet betrokken.
De experts bewegingsvorming voor kleuters en jonge kinderen uit de hogescholen
kunnen nochtans een duidelijke meerwaarde bieden.
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De Vlaamse Trainerschool krijgt de opdracht om, in een zeer kort tijdsbestek, de
programma’s en het ondersteuningspakket sporttakoverstijgend te realiseren.
Deze opdracht moet uiteindelijk in de VTS-opleidingen worden ingebed.
Het ISB moet bij de stuurgroep worden betrokken, omwille van hun expertise op het vlak
van initiatieven van gemeentelijke sportdiensten voor jonge kinderen.
De financiële return is ongelijk verdeeld: de universiteiten krijgen geld voor hun
wetenschappelijk onderzoek en de Vlaamse Sportfederatie krijgt personeel en middelen
voor de coördinatieopdracht. De sportfederaties en sportclubs die het project op het
terrein moeten waarmaken, worden daar te weinig voor beloond.
Tot slot zijn er enkele leden die moeite hebben met de Engelse titel van het project.

Bart Vanreusel, voorzitter van de Vlaamse Sportraad
Line Dumoulin, ondervoorzitter
Lieven De Clercq, secretaris
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