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Inleiding 

1 Situering 

Minister F. Vandenbroucke kondigde in de adviesvraag over het aanbod in het secundair 

onderwijs voor het studiegebied land- en tuinbouw (22 februari 2007) aan dat er in het 

schooljaar 2006-2007 een screening zou worden uitgevoerd voor de studiegebieden 

muziekinstrumentenbouw, sport, tandtechnieken en voeding. De Raad Secundair Onderwijs 

(RSO) besliste op 25 september 2007 om deze (toekomstige) adviesvragen niet af te 

wachten en alvast de voorbereidende werkzaamheden (met de omgevingsanalyses als 

output) op te starten. 

Ook de Raad Levenslang en Levensbreed Leren (RLLL) wil een aantal omgevingsanalyses 

maken ter voorbereiding van adviezen over opleidingsprofielen die de decretale stuurgroep 

in de toekomst zal ontwikkelen en voordragen in het kader van het samenwerkingsverband 

tussen de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor 

het Volwassenenonderwijs. 

Naar aanleiding van de screeningsoperatie voor het secundair onderwijs en de plannen van 

de RSO en RLLL, besliste men om een duidelijk onderscheid te maken tussen de 

omgevingsanalyse en de screening van een studiegebied. 

- Een omgevingsanalyse gaat vooraf aan een screening en reikt materiaal aan over de 

huidige toestand van het studiegebied, de verwachtingen ten aanzien van het 

studiegebied en de te verwachten evoluties. Omdat de omgevingsanalyse een breed 

beeld wil schetsen van een studiegebied is ze per definitie niveauoverschrijdend. Niet 

enkel de raden SO en LLL, maar ook de raad Hoger Onderwijs is vragende partij voor 

dergelijke omgevingsanalyses. 

- Een screening volgt op een omgevingsanalyse en toetst het bestaande aanbod in 

een specifiek niveau aan het materiaal uit de omgevingsanalyse. Bovendien is de 

screening gericht op de mogelijke actualisering van het onderwijsaanbod in een 

studiegebied. Een screening is dus per definitie niveaugebonden. 

2 Commissie TSO-BSO ad hoc 

De commissie Onderwijs, Vorming en Arbeidsmarkt (OVA) coördineert de ontwikkeling van 

de omgevingsanalyses. Zij besliste om de ontwikkeling van de omgevingsanalyses aan de 

sectorcommissies van de Vlor uit te besteden. Daar er voor het studiegebied Sport geen 

sectorcommissie bestaat, besliste de commissie OVA op 4 oktober 2007 om de commissie 

TSO-BSO uit te breiden met een aantal deskundigen op het gebied van sport 

(studiegebiedverantwoordelijken van de onderwijskoepels en afgevaardigden van de sector). 

De ad hoc-samenstelling van de commissie garandeert de betrokkenheid van alle 

onderwijsniveaus en van de sportsector (bijlage 1: ledenlijst). 

De commissie TSO-BSO ad hoc vergaderde 7 keer tijdens de periode november 2007 – april 

2008 onder voorzitterschap van Jean-Marie Neven. Het resultaat van deze vergaderingen is 

in dit document vervat. 
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Deel 1: Opleidingsaanbod in het studiegebied Sport 

1 Gewoon secundair onderwijs 

1.1 Eerste graad 

In het tweede leerjaar A kan de basisoptie Topsport worden ingericht. Enkel de 

topsportscholen kunnen dit pakket van 6 lesuren aanbieden. De 2 uren AV L.O. van de 

basisvorming zijn hierbij inbegrepen. 

Opmerking: steeds meer scholen bieden extra uren sport aan in het keuzegedeelte van het 

eerste leerjaar A. 

1.2 Algemeen secundair onderwijs 

1.2.1 Overzicht studierichtingen ASO 

Alle studierichtingen1 uit het studiegebied Sport 

zijn specifieke studierichtingen. Dit zijn 

studierichtingen die in beperkte mate aangeboden 

worden en dus een zwaardere 

programmatieprocedure moeten doorlopen. 

Het studiegebied Sport bestaat uit twee polen: 

sport en topsport. Topsport beoogt medisch 

verantwoorde topprestaties in één enkel domein of 

discipline, terwijl sport een brede waaier bestrijkt 

waarin behoorlijke prestaties worden nagestreefd. 

De topsport-studierichtingen kunnen enkel in één 

van de 6 topsportscholen worden aangeboden. 

Economie-sport en Moderne talen-sport worden in 

het kader van een proeftuin aangeboden in het 

Sint-Jan Berchmanscollege in Diest. 

Het aantal lestijden AV Sport/topsport in ASO: 

- Sport: 6 lestijden AV Sport (is inclusief 2 u. LO); 

- Topsport: 12 lestijden AV Topsport (is inclusief 2u LO) 

                                                
1
 Onderwijs gebruikt de term “structuuronderdeel”. Om de leesbaarheid te verhogen wordt in deze tekst de term 

“studierichting” gebruikt. 
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1.2.2 Overzicht aanbod ASO 

Sport ASO (2de graad) 

 

1 Koninklijk Atheneum Etterbeek , ETTERBEEK 

2 Don Bosco-Instituut ASO/TSO/BSO , GROOT-BIJGAARDEN 

3 Koninklijk Technisch Atheneum Campus Wemmel , WEMMEL 

4 Provinciaal Instituut Sint-Godelieve , ANTWERPEN 1 

5 Sint-Eduardusinstituut , MERKSEM 

6 Heilig Hart - Bovenbouw 2 , HEIST-OP-DEN-BERG 

7 Heilig Hart - Bovenbouw 2 , HEIST-OP-DEN-BERG 

8 Koninklijk Atheneum , MALLE 

9 Mariagaarde Instituut , WESTMALLE 

10 Rozenberg S.O. , MOL 

11 Koninklijk Atheneum , GEEL 

12 Koninklijk Atheneum , LIER 

13 Koninklijk Atheneum , MORTSEL 

14 Berthoutinstituut-Klein Seminarie 2 , MECHELEN 

15 Koninklijk Atheneum , BOOM 

16 Koninklijk Atheneum , LEUVEN 

17 Heilig Hartinstituut Lyceum , HEVERLEE 

18 Koninklijk Atheneum , KEERBERGEN 

19 Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs , AARSCHOT 

20 Sint-Jan Berchmanscollege , DIEST 

21 Koninklijk Atheneum II , HASSELT 

22 Instituut Mariaburcht -Secundair Onderwijs , STEVOORT 

23 Sint-Jan Berchmanscollege , GENK 

24 Provinciaal Instituut Lommel -Secundair Onderwijs PROVIL , LOMMEL 

25 Koninklijk Technisch Atheneum , SINT-MICHIELS 

26 Vrij Handels- en Sportinstituut Sint-Michiels , SINT-MICHIELS 

27 Koninklijk Atheneum Maerlant Blankenberge-de Haan , BLANKENBERGE 

28 Koninklijk Atheneum I , OOSTENDE 

29 Sint-Andreasinstituut , OOSTENDE 

30 Koninklijk Atheneum , KORTRIJK 

31 Sint-Theresia-Instituut , KORTRIJK 

32 Vrij Instituut voor Lichamelijke Opvoeding Ter Borcht , MEULEBEKE 

33 Koninklijk Atheneum III , GENT 

34 Humaniora Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie , SINT-NIKLAAS 

35 Sint-Jozef - Klein-Seminarie , SINT-NIKLAAS 

36 Mariagaard , WETTEREN 

37 Koninklijk Atheneum I , AALST 

38 Sint-Jozefscollege , AALST 

39 Vrij Landelijk Instituut , OUDENAARDE 

40 Koninklijk Atheneum , EEKLO 

41 Sint-Vincentius , EEKLO 
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Wetenschappen-sport ASO (3de graad) 

 

1 Koninklijk Atheneum Etterbeek , ETTERBEEK 

2 Don Bosco-Instituut ASO/TSO/BSO , GROOT-BIJGAARDEN 

3 Koninklijk Technisch Atheneum Campus Wemmel , WEMMEL 

4 Provinciaal Instituut Sint-Godelieve , ANTWERPEN 1 

5 Sint-Eduardusinstituut , MERKSEM 

6 Heilig Hart - Bovenbouw 2 , HEIST-OP-DEN-BERG 

7 Koninklijk Atheneum , MALLE 

8 Mariagaarde Instituut , WESTMALLE 

9 Koninklijk Atheneum , MOL 

10 Rozenberg S.O. , MOL 

11 Koninklijk Atheneum , GEEL 

12 Koninklijk Atheneum , LIER 

13 Koninklijk Atheneum , MORTSEL 

14 Berthoutinstituut-Klein Seminarie 2 , MECHELEN 

15 Koninklijk Atheneum , BOOM 

16 Gemeentelijk Instituut Secundair Onderwijs , BRASSCHAAT 

17 Koninklijk Atheneum , LEUVEN 

18 Heilig Hartinstituut Lyceum , HEVERLEE 

19 Koninklijk Atheneum , KEERBERGEN 

20 Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs , AARSCHOT 

21 Sint-Jan Berchmanscollege , DIEST 

22 Koninklijk Atheneum II , HASSELT 

23 Instituut Mariaburcht -Secundair Onderwijs , STEVOORT 

24 Sint-Jan Berchmanscollege , GENK 

25 Provinciaal Instituut Lommel -Secundair Onderwijs PROVIL , LOMMEL 

26 Vrij Handels- en Sportinstituut Sint-Michiels , SINT-MICHIELS 

27 Koninklijk Atheneum Maerlant Blankenberge-de Haan , BLANKENBERGE 

28 Koninklijk Atheneum I , OOSTENDE 

29 Sint-Andreasinstituut , OOSTENDE 

30 Koninklijk Atheneum , KORTRIJK 

31 Sint-Theresia-Instituut , KORTRIJK 

32 Vrij Instituut voor Lichamelijke Opvoeding Ter Borcht , MEULEBEKE 

33 Koninklijk Atheneum III , GENT 

34 Humaniora Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie , SINT-NIKLAAS 

35 Sint-Jozef - Klein-Seminarie , SINT-NIKLAAS 

36 Mariagaard , WETTEREN 

37 Koninklijk Atheneum I , AALST 

38 Sint-Jozefscollege , AALST 

39 Vrij Landelijk Instituut , OUDENAARDE 

40 Koninklijk Atheneum , EEKLO 

41 Sint-Vincentius , EEKLO 
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Wetenschappen-sport (3de graad) 
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Wetenschappen-topsport ASO 

(2de en 3de graad) 

 

 

1 Onze-Lieve-Vrouwecollege , VILVOORDE 

2 Leonardo Lyceum/Groensport , WILRIJK 

3 Koninklijk Atheneum , LEUVEN 

4 Koninklijk Atheneum II , HASSELT 

5 Sint-Jan Berchmanscollege , GENK 

  (vestigingsplaats Hasselt) 

6 Koninklijk Technisch Atheneum , SINT-MICHIELS 

7 Koninklijk Atheneum III , GENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiskunde-topsport ASO (3de graad) 

 

 

1 Onze-Lieve-Vrouwecollege , VILVOORDE 

2 Koninklijk Atheneum , LEUVEN 
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Moderne talen-topsport ASO (3de graad) 

 

 

1 Onze-Lieve-Vrouwecollege , VILVOORDE 

2 Leonardo Lyceum/Groensport , WILRIJK 

3 Koninklijk Atheneum , LEUVEN 

4 Koninklijk Atheneum II , HASSELT 

5 Sint-Jan Berchmanscollege , GENK 

  (vestigingsplaats Hasselt) 

6 Koninklijk Atheneum III , GENT 
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1.3 Technisch secundair onderwijs 

1.3.1 Overzicht studierichtingen TSO 

Ook hier is er het onderscheid 

tussen de twee polen sport en 

topsport. 

In het TSO zijn er enkel specifieke 

eindtermen voor Topsport. 

Het aantal lestijden AV 

Sport/topsport in TSO: 

- Sport: 12 lestijden AV Sport 

(is inclusief 2u LO); 

- Topsport: 12 lestijden AV 

Topsport (is inclusief 2u LO) 

In AV Sport zitten ook een aantal 

lestijden voor sport-theoretische 

vakken vervat. 

Handel-topsport wordt nergens 

aangeboden. 
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1.3.2 Overzicht aanbod TSO 

Lichamelijke opvoeding en sport TSO (2de en 3de graad) 

 

1 Don Bosco-Instituut ASO/TSO/BSO , GROOT-BIJGAARDEN 

2 Koninklijk Technisch Atheneum Campus Wemmel , WEMMEL 

3 ZAVO , ZAVENTEM 

4 Provinciaal Instituut Sint-Godelieve , ANTWERPEN 1 

5 Provinciaal Instituut Sint-Godelieve , ANTWERPEN 1 

6 Spectrumschool , DEURNE 

7 Sint-Eduardusinstituut , MERKSEM 

8 Stedelijk Handelsinstituut , MERKSEM 

9 Heilig Hart - Bovenbouw 2 , HEIST-OP-DEN-BERG 

10 Koninklijk Technisch Atheneum , WESTERLO 

11 Stedelijke Handelsschool Turnhout , TURNHOUT 

12 Mariagaarde Instituut , WESTMALLE 

13 Koninklijk Technisch Atheneum , MOL 

14 Rozenberg S.O. , MOL 

15 Koninklijk Technisch Atheneum , GEEL 

16 Berthoutinstituut-Klein Seminarie 2 , MECHELEN 

17 Koninklijk Atheneum , BOOM 

18 Koninklijk Atheneum , LEUVEN 

19 Provinciaal Instituut voor Secundair onderwijs , TIENEN 

20 Koninklijk Atheneum II , HASSELT 

21 Instituut Mariaburcht -Secundair Onderwijs , STEVOORT 

22 Instituut Immaculata , GENK 

23 Koninklijk Technisch Atheneum II , TONGEREN 

24 Koninklijk Technisch Atheneum II , BILZEN 

25 Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs , BILZEN 

26 Onze-Lieve-Vrouw 2 , SINT-TRUIDEN 

27 Provinciaal Instituut Lommel -Secundair Onderwijs PROVIL , LOMMEL 

28 Koninklijk Atheneum , TESSENDERLO 

29 Koninklijk Technisch Atheneum , SINT-MICHIELS 

30 Vrij Handels- en Sportinstituut Sint-Michiels , SINT-MICHIELS 

31 Koninklijk Technisch Atheneum , GISTEL 

32 Koninklijk Atheneum , KORTRIJK 

33 Sint-Theresia-Instituut , KORTRIJK 

34 Koninklijk Technisch Atheneum , DE PANNE 

35 Vrij Instituut voor Lichamelijke Opvoeding Ter Borcht , MEULEBEKE 

36 Technisch Instituut Sint-Vincentius , TORHOUT 

37 Koninklijk Atheneum , IEPER 

38 Koninklijk Atheneum III , GENT 

39 Technisch Instituut Sint-Isidorus , SINT-NIKLAAS 

40 Koninklijk Atheneum , BEVEREN-WAAS 

41 Koninklijk Atheneum , KRUIBEKE 

42 Mariagaard , WETTEREN 

43 Instituut Sint-Vincentius a Paulo , GIJZEGEM 

44 Vrij Landelijk Instituut , OUDENAARDE 

45 Koninklijk Atheneum , EEKLO 

46 Sint-Leoinstituut , EEKLO 
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LOS TSO (2de en 3de graad) 
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Topsport TSO (2de en 3de graad) 

 

1 Onze-Lieve-Vrouwecollege , VILVOORDE 

2 Leonardo Lyceum/Groensport , WILRIJK 

3 Koninklijk Atheneum , LEUVEN 

4 Koninklijk Atheneum II , HASSELT 

5 Sint-Jan Berchmanscollege , GENK 

  (vestigingsplaats Hasselt) 

6 Koninklijk Technisch Atheneum , SINT-MICHIELS 

7 Koninklijk Atheneum III , GENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport- en vrijetijdsanimatie TSO (7de jaar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Vrij Handels- en Sportinstituut, SINT-MICHIELS 

2 Vrij Landelijk Instituut, OUDENAARDE 

 

Beide scholen bieden de cursus 

“Bewegingsanimator” aan (erkend door de 

Vlaamse Trainersschool). 
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1.4 Beroepssecundair onderwijs 

In het BSO is er geen studiegebied Sport en worden dus geen specifieke sportopleidingen 

georganiseerd. Vanuit sommige inrichtende machten is er wel vraag om het studiegebied 

Sport in het BSO in te richten2. 

1.5 Deeltijds beroepssecundair onderwijs 

In het DBSO biedt de rubriek “Sport en vrije tijd” 4 benamingen die 

op een kwalificatiegetuigschrift mogen vermeld worden. Deze 

opleidingen zijn geen zuivere sportopleidingen. Momenteel worden 

enkel “Animator in de evenementensector” (1 centrum) en 

“Onderhoudsmedewerker sportinfrastructuur en –materiaal” (3 

centra) aangeboden. 

Een aantal centra voor deeltijds onderwijs bieden een aantal 

sporttakken aan tijdens het werkervaringsgedeelte (3 dagen per 

week). Deze leerlingen blijven op school en beoefenen een sporttak. 

Toch krijgen ze de mogelijkheid om een kwalificatiegetuigschrift, dat 

in de sfeer van hun sportactiviteit ligt, te behalen. Daarnaast kunnen 

ze een of meerdere brevetten of attesten behalen die door een 

sportfederatie of de Vlaamse Trainersschool wordt gelegitimeerd. 

                                                
2
 De Minister van Onderwijs, Vorming en Werk keurde de oprichting van 

een nieuwe studierichting “Sport en service BSO” (tweede graad) niet goed. 
Ook werd bij de overheid een aanvraag ingediend voor Topsport BSO (2

de
 en 3

de
 graad). 
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Centrum Deeltijds Onderwijs Benaming op het kwalificatiegetuigschrift Sportopleiding / Training Brevet/attest/diploma 

Oudenaarde (GO!) Fietshersteller 

Lasser – monteur 

Eendere welke kwalificatiegerichte opleiding 

3 halve dagen wielrennen 

 

3 x 3 uur voetbaltraining 

Wegkapitein 

Oostende (GO!) Mecanicien lichte verbrandingsmotoren 

Animator in de evenementensector 

Wielrennen 8u/w  

Uitdovend 

 

Aalst (GO!) Fietshersteller 

Hulpmecanicien personenwagens 

Onderhoudswerker sportinfrastructuur en -

materiaal 

2 halve dagen wielrennen Wegkapitein 

Initiator wielrennen 

Herentals (GO!) Fietshersteller 

Administratief helper 

Kantoorbediende 

Onderhoudswerker sportinfrastructuur en -

materiaal 

3 dagen opleiding in de Vlaamse 

Wielerschool 

Wegkapitein 

Initiator jeugdsport 

Begeleider wielrennen (VDAB?) 

Overpelt (GO!) 

 

 

Lommel (POV) 

i.s.m. Overpelt (GO!) 

Lasser-monteur 

Houtbewerker 

 

Fietshersteller / Fietskadermonteur 

Onderhoudswerker gebouwen 

Mecanicien lichte verbrandingsmotoren 

2 en halve dag 

zwemmen 

 

wielrennen 

voetbal 

motorcross 

 

Initiator zwemmen 

 

Initiator wielrennen / Attest wielrenner 

Initiator voetbal / Attest voetballer 

Initiator algemeen gedeelte motorcross /  

Attest motorcrosser 

De Panne (GO!) Initiator-sportbegeleider 

Onderhoudswerker sportinfrastructuur en -

materiaal 

 Sportduiken: PADI brevetten 

Reddend zwemmen: Hoger 

Reddersbrevet 

Redder aan zee 

Zeilen: A-brevet / Kustvaart I / Kustvaart 

II 

Jachtman 

Zeilwagenrijden: LAZEF brevetten / 

elementair stuurbrevet / piloot / initiator 

 

CDO De Rotonde van het Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius in Gent (GO!) organiseert een voetbalopleiding in samenwerking met de 

voetbalbond. 
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2 Buitengewoon secundair onderwijs 

In opleidingsvorm 3, die een integratie in de maatschappij en de reguliere arbeidsmarkt 

beoogt, kunnen 31 opleidingen georganiseerd worden. Deze opleidingen zijn niet 

gerubriceerd. Er is geen opleiding die affiniteit heeft met sport. 

Er zijn geen scholen in opleidingsvorm 4 die structuuronderdelen uit het studiegebied Sport 

inrichten. 

3 Hoger onderwijs 

3.1 Professionele opleidingen 

In het studiegebied onderwijs is er de professionele bachelor in 

het onderwijs: secundair onderwijs, die een combinatie van 

verschillende vakken inhoudt. De combinatiemogelijkheden zijn 

vrij groot. Het vak “Lichamelijke opvoeding” wordt vaak 

gecombineerd met “Bewegingsrecreatie”. Het is ook mogelijk om 

“Lichamelijke opvoeding” met een theoretisch vak te combineren. 

Opmerking: één hogeschool (Katholieke Hogeschool Brugge-

Oostende) biedt de afstudeerrichting “Sport- en 

cultuurmanagement” in de professionele bachelor in de 

bedrijfsmanagement aan. KHBO voorziet jobs in sportclubs- en 

verenigingen, sportfederaties, sportdiensten, sportmanagement- en consultancybureaus, 

organisatoren van sportevenementen, media, fitnesscentra, pretparken en recreatieparken, 

producenten van sportartikelen, sponsors in de sportsector, … 

 

3.2 Academische opleidingen 

In het studiegebied Bewegings- en 

revalidatiewetenschappen kan men 

aan drie universiteiten de graad van 

Master in de lichamelijke opvoeding 

en de bewegingswetenschappen 

behalen. Er zijn verschillende 

afstudeerrichtingen mogelijk: 

- Aangepaste bewegingsactiviteit 

- Bewegingseducatie / -onderwijs 

- Fitheid en Gezondheid 

- Fysieke activiteit, fitheid/fitness en gezondheid 

- Onderwijs (Academische Initiële Lerarenopleiding) 

- Research in Biomedical Kinesiology 

- Sportmanagement 

- Sporttraining 
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- Training en Coaching 

 

Volledigheidshalve dienen ook de kiné-opleidingen vermeld: 

- Academische bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (180 

studiepunten) 

- Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (120 studiepunten) 

Aan de KULeuven is er de Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy (120 

studiepunten) 

Ook zijn er de master-na-master opleidingen: 

- Master in de sportgeneeskunde (60 studiepunten); 

- Master of Sport Management (60 studiepunten); 

- Master of Sports & Wellness Management (60 studiepunten); 

- Master of excercise and Sport Psychology (60 studiepunten); 

Tenslotte is er een Erasmus mundus programma (dat is een programma dat door 4 

verschillende instellingen in Europa georganiseerd wordt. De studenten verblijven telkens 

een paar weken aan de ene instellingen en trekken dan verder): Master in Adapted Physical 

Activity (60 studiepunten). 

4 Volwassenenonderwijs 

Er is geen studiegebied Sport in het secundair onderwijs voor sociale promotie, noch een 

categorie Sport in het hoger onderwijs voor sociale promotie. 

5 Andere opleidingsverstrekkers 

5.1 VDAB 

De VDAB richt één sportieve opleiding in voor werkzoekenden: Beroepsrenner. Dit is een 

tweejarige opleiding voor kandidaat-wielrenners met het oog op de uitbouw van een 

professionele carrière. Het is de bedoeling dat de renner tijdens de opleiding een evolutie 

doormaakt van amateurisme, via semi-professionalisme tot professionalisme. Deze opleiding 

vindt plaats in samenwerking met de Wielerbond Vlaanderen de Vlaamse Wielerschool 

(afdeling Herentals). 

5.2 SYNTRA 

Het opleidingsnetwerk van Syntra wordt erkend en gesubsidieerd door het Vlaams 

Agentschap voor Ondernemersvorming-SYNTRA Vlaanderen. SYNTRA biedt twee vormen 

van opleidingen aan: 

- Opleidingen leertijd richten zich naar cursisten met leeftijd tussen 16 (15) en 18, die 

1 dag per week theoretische lessen in Syntra volgen en de andere 4 dagen bij een 

patroon door middel van een leerovereenkomst worden tewerkgesteld. In dit kader 

organiseert SYNTRA geen eigen sportopleidingen. 
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- Ondernemersopleidingen richten zich naar cursisten + 18, die voldaan hebben aan 

de leerplicht. Syntra organiseert opleidingen die zich situeren in de omkadering van 

de sportbeoefening.(verzorging, massage). “Sportverzorger” en “Uitbater van een 

fitnesscentrum” zijn twee ondernemersopleidingen die in samenwerking met de 

Vlaamse Trainersschool worden ingericht. Op dit ogenblik worden deze cursussen 

georganiseerd in Brugge en Hasselt. “Instructeur Fitness” (niveau trainer B) wordt 

aangeboden in de vestigingsplaatsen te Brugge, Sint-Niklaas en Hasselt. Daarnaast 

is de opleiding “Initiator Paardrijden” geïntegreerd in de opleiding “Manègehouder” te 

Sint-Niklaas (sinds 2002) en te Antwerpen en Hasselt (vanaf 2008) en trainer B in 

deze van “Zelfstandig Instructeur” te Sint-Niklaas. 

5.3 Bloso-Vlaamse Trainersschool 

5.3.1 Opzet 

De Vlaamse Trainersschool (VTS) werd opgericht in 1994. VTS is een 

samenwerkingsverband tussen het Bloso, de topsportmanager, de universitaire 

opleidingsinstituten Lichamelijke Opvoeding, de Vlaamse hogescholen Lichamelijke 

Opvoeding en de erkende Vlaamse sportfederaties, dat sportkaderopleidingen organiseert in 

Vlaanderen. De VTS is officieel erkend als uitvoerend orgaan om de decretale opdracht van 

het Bloso inzake sportkaderopleiding te realiseren.  

De Vlaamse Trainersschool organiseert per sporttak of sportdiscipline opleidingen, volgens 

één opleidingsstramien. Voor de meeste sporttakspecifieke opleidingen niveau Initiator is de 

instapleeftijd 17 jaar zijn in het jaar dat de cursus wordt georganiseerd.  

Jaarlijks reikt de VTS meer dan 2500 diploma's uit waarvan ongeveer 1000 diploma's "Hoger 

Reddersbrevet". De namen van alle gediplomeerden worden bijgehouden in een centrale 

databank (VOTAS). 

5.3.2 . Soorten opleidingen3 

Er zijn vier soorten opleidingen: sporttakgerichte, aanvullende, beroepsgerichte en 

begeleidingsgerichte opleidingen. Daarnaast zijn er nog bijscholingen. 

Sporttakgerichte opleidingen 

Het hoofdaandeel van de opleidingen van de Vlaamse Trainersschool bestaat uit 

sporttakgerichte opleidingen. Sporttakgerichte opleidingen zijn opleidingen die leiden tot een 

diploma in één welbepaalde sporttak. Zij spitsen zich dus toe op één bepaalde sporttak 

waarbij het de voornaamste doelstelling is om die sporttak, die men zelf voldoende technisch 

en tactisch dient te beheersen, didactisch verantwoord te leren overbrengen. 

Er zijn drie opleidingsniveaus die steeds opeenvolgend worden doorlopen: 

- niveau 1: Initiator 

- niveau 2: Instructeur B en/of Trainer B 

- niveau 3: Trainer A 

Voor elke opleiding is er een specifiek competentieprofiel uitgewerkt die de leidraad is voor 

het uitoefenen van de specifieke functie van sportbegeleider op het terrein. 

                                                
3
  Bron: www.bloso.be/vts 
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Aanvullende sporttakgerichte opleidingen 

Het opleidingsaanbod biedt ook enkele aanvullende opleidingen, waarvoor steeds een 

basisdiploma (minimaal Initiator) vereist is en waarbij de cursisten hun competenties kunnen 

uitbreiden. Deze aanvullende opleidingen zijn meestal gericht op een aantal bijzondere 

doelgroepen (sporters met een handicap, senioren, recreatieve sporters). Ze kunnen een 

sporttakoverschrijdende of een sportspecifieke inhoud hebben. Zo gaat er bijzondere 

aandacht naar het leren omgaan met de diversiteit van sporters. Via het volgen van 

aanvullende opleidingen krijgt een initiator, instructeur of trainer meer inzicht in de 

sporttechnische en pedagogische eisen van specifieke doelgroepen en krijgt hij hiervoor een 

attest. 

Beroepsgerichte opleidingen 

Naast de opleidingen voor vrijwilligers in de sportclub worden er ook opleidingen 

aangeboden voor personen die beroepshalve met de begeleiding van sporters bezig zijn. Dit 

zijn de beroepsgerichte opleidingen. Volgende beroepsgerichte opleidingen worden 

aangeboden: Hoger Redder, Duiker Redder, Sportfunctionaris, Zwembadcoördinator. 

 

Begeleidingsgerichte opleidingen 

De Vlaamse Trainersschool biedt op dit ogenblik drie begeleidingsgerichte opleidingen aan: 

Bewegingsanimator, Jogbegeleider en Wegkapitein. 

De begeleidingsgerichte opleidingen leert de cursist bewegingsactiviteiten op een didactisch 

verantwoorde wijze te organiseren en te begeleiden waarbij de nadruk gelegd wordt op het 

aspect veiligheid en het stimuleren van mensen tot beweging. Deze opleidingen brengen 

geen vaardigheid en kennis bij om een sporttak aan te leren. Hiervoor bestaan de 

sporttakgerichte opleidingen. 
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Deel 2: Sport in het voltijds secundair onderwijs 

1 Studieprofiel volgens de overheid4 

Er zijn momenteel specifieke eindtermen ontwikkeld voor het specifieke gedeelte van 

opleidingen (studierichtingen) uit het algemeen secundair onderwijs (ASO). Voor de pool 

sport betreft dit enkel de 3de graad ASO.  

De specifieke eindtermen topsport zijn ook geldig voor de opleidingen met topsport in het 

technisch secundair onderwijs (TSO). Specifieke eindtermen zijn doelen met betrekking tot 

de vaardigheden, de specifieke kennis, inzichten en attitudes waarover een leerling beschikt 

om vervolgonderwijs aan te vatten. De specifieke eindtermen voor de pool Sport en de pool 

Topsport werden in 2006 ingevoerd. Beide polen behoren tot het wetenschapsdomein Sport. 

Voor beide polen werden de betrokken leerplannen aangepast in functie van de specifieke 

eindtermen: 

- De specifieke eindtermen van de pool Sport dienen te worden gerealiseerd op het 

einde van de derde graad van het ASO. Er werden nooit cesuurdoelen vastgelegd 

tussen de overheid en de onderwijsverstrekkers voor de pool Sport in de tweede 

graad ASO (in tegenstelling tot de andere polen van de tweede graad ASO). 

- De specifieke eindtermen van de pool Topsport dienen eveneens te worden 

gerealiseerd op het einde van de 3e graad ASO en ook TSO. Ook voor de pool 

Topsport werden nooit cesuurdoelen vastgelegd tussen de overheid en de 

onderwijsverstrekkers wegens het unieke karakter van de studierichtingen (de 

sportfederatie is zelf verantwoordelijk voor de eigen leerplannen en de invulling van 

het specifieke gedeelte van de eigen topsport). 

De commissie stelt een aantal eigenaardigheden vast: 

- De specifieke eindtermen Sport in het ASO dienen gerealiseerd te worden op het 

einde van de derde graad, er werden geen cesuurdoelen geformuleerd op het niveau 

van de tweede graad tussen de overheid en de onderwijsverstrekkers. 

- De specifieke eindtermen Topsport gelden zowel voor het ASO als voor het TSO en 

dienen eveneens gerealiseerd te worden op het einde van de derde graad, er werden 

geen cesuurdoelen geformuleerd op het niveau van de tweede graad tussen de 

overheid en de onderwijsverstrekkers. 

- Voor de studierichting derde graad TSO Lichamelijke opvoeding en sport gelden 

geen specifieke eindtermen. 

Het studieprofiel Sport bestaat uit zogenaamde “profielcomponenten”, brede 

onderzoeksdomeinen van de sport- en bewegingscultuur. Ze geven zicht op de veelheid aan 

inhouden, concepten en methoden van het wetenschapsdomein Sport. 

- Motorische competentie - motoriek, fysiek, perceptie 

Deze competentie slaat op het kunnen uitvoeren van bewegingen en acties met een 

hoge graad van inzicht en vaardigheid. Motorische vaardigheden ontwikkelen zich 

hierbij parallel met de fysieke bekwaamheden. Goed bewegen houdt in dat 

verschillende bekwaamheden op het gepaste ogenblik efficiënt gebruikt worden. 

                                                
4
 Bron: http://www.ond.vlaanderen.be/DVO/secundair/studieprofielenaso 
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- Motorische competentie - leren en sturen 

Deze profielcomponent bestudeert hoe bewegingen in elkaar zitten, hoe 

bewegingscoördinaties tot stand komen en op welke wijze bewegingen worden 

geleerd. Uit de samenwerking van bewegingsanalyse, motorische controle en 

motorisch leren kan een sporter zijn bewegingsuitvoering bijsturen en optimaliseren. 

- Gezondheid en veiligheid 

Deze component bestudeert de relatie tussen sportbeoefening en gezondheid. Men 

gaat na in welke mate en op welke manier sportbeoefening invloed uitoefent op het 

fysiek, mentaal en sociaal functioneren van mensen. Wetenschappelijke inzichten 

over sportbeoefening worden gekoppeld aan algemene inzichten over welzijn, fitheid 

en veiligheid. 

- Zelfconcept en sociaal functioneren 

Binnen deze profielcomponent zoekt men verklaringen bij de rol van het zelfconcept 

en de zelfwaardering bij het sportief functioneren. Daarvoor worden modellen en 

theorieën ontwikkeld die het mogelijk maken empirisch onderzoek uit te voeren en die 

toelaten methoden te ontwikkelen voor gedragsverandering. 

Wat het sociaal functioneren betreft reiken de sport- en bewegingswetenschappen 

interpretatieschema’s aan ter verklaring van sociaal gedrag in bewegingssituaties en 

wijzen ze op het belang van samenwerking en teamgeest voor het realiseren van 

gezamenlijke sportprestaties. 

- Samenleving 

Deze profielcomponent onderzoekt de maatschappelijke betekenis van 

sportactiviteiten en sportprestaties. Studieonderwerpen zijn de verwachtingen van de 

samenleving m.b.t. sport en sportbeoefening en hoe daarmee wordt omgegaan. Het 

gaat hierbij om de studie van opvattingen over de rol van de sport- en 

bewegingscultuur, om de effecten van sport en sportbeoefening op verschillende 

maatschappelijke domeinen en om de wijze waarop de sport- en bewegingscultuur 

zich structureert en organiseert. Ook de invloed van historische en culturele factoren 

op de relatie sport - samenleving wordt bestudeerd. 

- Wetenschappelijke onderzoekmethoden 

Deze component beschrijft sport vanuit de methoden die worden aangewend bij 

onderzoek. 
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2 Studieprofiel Sport van GO!, OVSG, VVKSO: gemeenschappelijke kenmerken5 

2.1 Sport ASO 

2.1.1 Profiel leerlingen 

Het betreft jongeren, die 

- sportminded zijn en over een sterk abstraherend vermogen beschikken; 

- interesse tonen voor en sterk zijn in wetenschappelijke vakken; 

- zelfstandig kunnen werken en doorzettingsvermogen hebben; 

- over voldoende fysieke en motorische vaardigheden beschikken en een polyvalente 

en positieve bewegingsingesteldheid vertonen. 

2.1.2 Visie 

In deze studierichting worden op de eerste plaats de vormingsdoelen van het ASO 

gerealiseerd. De pool Sport richt zich in het bijzonder naar een harmonische 

persoonlijkheidsvorming waarbij de sportcomponent een extra vormingsmiddel is. 

Sportbeleving betekent voor deze jongeren een motivatie voor hun studieloopbaan. 

De component sport is gericht op de verfijning van de lichamelijke bewegingsvaardigheden 

en het verbeteren van het individuele niveau in verschillende sportdisciplines. De verdieping 

slaat ook op theoretisch-wetenschappelijke aspecten zoals bewegingsuitvoeringen, 

onderzoeksvaardigheden, gezondheid en welzijn in relatie met sportbeoefening. 

De maatschappelijke betekenis van sport en bewegen en de manier waarop de bewegings- 

en sportcultuur zich manifesteren kunnen(moeten) ook aan bod komen in deze 

studierichting. 

Deze studierichting moet de leerlingen voorbereiden op doorstroming naar het Hoger 

Onderwijs. 

2.2 Sport TSO 

2.2.1 Profiel leerlingen 

Hier gaat het over jongeren die: 

- sportminded zijn en interesse tonen in een theoretisch-praktische opleiding; 

- zelfstandig kunnen werken en doorzettingsvermogen hebben; 

- over voldoende fysieke en motorische vaardigheden beschikken en een polyvalente 

en positieve bewegingsingesteldheid vertonen. 

                                                
5
 Visie van GO! en de onderwijskoepels: zie bijlage 2. 
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2.2.2 Visie 

In deze studierichting worden op de eerste plaats de vormingsdoelen van het TSO 

gerealiseerd. Sport richt zich in het bijzonder naar een harmonische persoonlijkheidsvorming 

waarbij de sportcomponent een extra vormingsmiddel is.  

Sportbeleving betekent voor deze jongeren een motivatie voor hun studieloopbaan. 

De component sport is gericht op de verfijning van de lichamelijke bewegingsvaardigheden 

en het verbeteren van het individuele niveau in verschillende sportdisciplines. Naast de 

motorische ontwikkelingskansen wordt er aandacht besteed aan het verwerven van sociale, 

relationele en individuele attitudes. 

In de opleiding komen aspecten van anatomische en fysiologische aard aan bod. 

De maatschappelijke betekenis van sport en bewegen en de manier waarop de bewegings- 

en sportcultuur zich manifesteren kunnen(moeten) ook aan bod komen in deze 

studierichting. 

Deze studierichting kan de leerlingen enerzijds voorbereiden op een doorstroming naar het 

Hoger Onderwijs en anderzijds op een tewerkstelling in verschillende beroepsgerichte 

sectoren, zoals bijvoorbeeld sectoren waar het fysiek element een belangrijke rol speelt 

(leger, politie, …), sportspecifieke sectoren, commerciële sectoren verwant aan sport, 

vrijetijdssectoren, … 
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3 Specifieke aspecten van de schoolloopbaanbegeleiding door VCLB6 

3.1 Inleiding 

Elke activiteit in het kader van schoolloopbaanbegeleiding kan gesitueerd worden 

naargelang de keuzetaak waarop het van toepassing is, voor elk van de betrokken actoren 

en naargelang de doelstellingen van de begeleiding. 

De keuzetaken zijn: 

- Oriëntatie op de keuze: bewustwording van het feit dat een keuze moet worden 

gemaakt en motivatie om zich in te zetten voor het keuzeproces. 

- Exploratie van zichzelf: verzamelen van informatie over kenmerken van zichzelf die 

belangrijk zijn bij loopbaankeuzes zoals vaardigheden en interesses. 

- Brede exploratie van de keuzealternatieven: verzamelen van algemene informatie 

over studies en beroepen. 

- Exploratie van de keuzealternatieven in de diepte: verzamelen van meer 

gedetailleerde informatie over een beperkte set van studierichtingen of beroepen. 

- Beslissingsstatus: de mate waarin men dicht bij het maken van een studiekeuze 

staat. 

- Binding aan de keuze: de mate van identificatie met, zekerheid over en vertrouwen in 

een gekozen studierichting of beroep. 

De actoren zijn de leerling, de ouders, de school/leerkracht, het CLB. 

De VCLB-visie op schoolloopbaanbegeleiding maakt tevens onderscheid tussen drie niveaus 

van begeleiding (Mels en Lecoutere, 2005): 

- “…Educatie is een permanent gebeuren binnen de (school)loopbaanbegeleiding. 

Educatie is gericht op het overbrengen van relevante kennis, geschikte attitudes en 

keuzevaardigheden om zelfstandig het eigen traject uit te kunnen bouwen. 

- Preventieve opdrachten zijn erop gericht in te spelen op gekende risico’s en tijdige 

hulpverlening mogelijk te maken. Een goede bekendmaking van het hulpaanbod 

stimuleert vroeg signaleren van keuzevragen of –problemen. Naar gekende 

risicogroepen kunnen gerichte acties opgezet worden. Ten slotte moeten alle co-

actoren gesensibiliseerd worden om tijdig te verwijzen naar gepaste hulp begeleiding. 

- Het sluitstuk van (school)loopbaanbegeleiding is een voor alle doelgroepen gepast 

begeleidingsaanbod. Cliënten voor wie het educatief-preventieve aanbod niet 

volstaat, moeten op hun vraag begeleiding kunnen krijgen. Dit aanbod moet 

voldoende laagdrempelig zijn en soepel inspelen op de verschillende noden (met 

aandacht voor leerbedreigden en kansengroepen).” 

                                                
6
 CLB-GO! schaart zich achter de gedachte in deze tekst. 
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Met deze drie dimensies beschikken we over een analysekader om begeleidingsacties een 

zinvolle plaats te geven, waardoor ook tekorten of zwakke plekken in de begeleiding 

zichtbaarder worden. 

Begeleiding 

Keuzetaken 

Actoren Educatie Preventie Hulpverlening 

Leerling    

Ouders    

Oriëntatie 

School    

Leerling    

Ouders    

Exploratie breedte 

School    

Leerling    

Ouders    

Exploratie diepte 

School    

Leerling    

Ouders    

Exploratie zelf 

School    

Leerling    

Ouders    

Keuzenabijheid 

School    

Leerling    

Ouders    

Binding 

School    

3.2 Specifieke aspecten van SLB bij het studiegebied Sport in de praktijk 

Een beknopte bevraging van CLB-medewerkers met ervaring in de praktijk van SLB 

gedurende het secundair onderwijs leverde reacties op uit provincies Antwerpen, Oost- en 

West-Vlaanderen. De ervaringsverslagen behandelen: 

1 exploratie keuzealternatieven in de diepte voor: 

leerlingen 

Leerlingen blijken tijdens klassikale informatiesessies en gedurende individuele 

begeleidingsmomenten opvallend geïnteresseerd in de studierichtingen 

Wetenschappen-sport ASO, Lichamelijke opvoeding en Sport TSO en Topsport TSO. 

Zij hebben meer vragen naar extra informatie dan bij andere studierichtingen. 

Leerlingen zijn vaak verrast over de breedte van de inhoud van de sportvakken. Het 

gebeurt wel vaker dat zij naar het vak “sport” kijken met de bril van hun eigen 

voorkeur-sporttak. 

ouders 

Ouders hebben opvallend meer vragen naar extra informatie inzake beroepsuitwegen 

en tewerkstelling en aansluitende mogelijkheden in het hoger onderwijs en vragen 

over mogelijke heroriëntering tijdens het secundair onderwijs. Dezelfde ervaring met 

vragen van ouders heeft men met studierichtingen uit het KSO. 
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school en CLB 

Ook scholen/leerkrachten zowel van de sport- als van de niet-sportscholen voelen 

blijkbaar een nood aan extra informatie inzake beroepen, arbeidsmarktinformatie en 

slaagkansen in het hoger onderwijs. 

Hetzelfde kan worden gezegd voor de studiekeuzebegeleiders zelf. CLB-

medewerkers vinden het inzake het studiegebied Sport moeilijker om op deze vragen 

van leerlingen, ouders en scholen of collega’s te antwoorden. Zij ondervinden een 

extra nood aan vorming wanneer het gaat om Topsport en sportopleidingen binnen 

het deeltijds onderwijs. 

2 zelfexploratie en keuzemotieven 

CLB-medewerkers vermelden vaker dan voor andere studiegebieden het gevaar van 

keuzes op basis van negatieve aspecten in de verkenning van het zelfconcept: 

- onvoldoende getoetste opvattingen over de eigen sportieve mogelijkheden; 

- onvoldoende getoetste opvattingen over de eigen sportieve belangstelling 

- onvoldoende getoetste verwachtingen over het graag naar school gaan 

- onvoldoende getoetste verwachtingen over sportvakken als oplossing voor  

ervaren problemen  inzake werkhouding, concentratie, behoefte aan 

afwisseling /  actie., belangstelling op basis van negatieve adviezen inzake 

cognitieve en andere vaardigheden ( bv” te zwak voor ASO of theoretische 

TSO en te onhandig voor een techniek-TSO richting” ) 

3 individuele hulpverlening 

CLB-medewerkers melden meer individuele begeleidingen zowel in de toeleiding 

naar als in de heroriëntering vanuit studierichtingen in het studiegebied “Sport”  

4  structurele aspecten van het onderwijslandschap 

- spreiding aanbod: niet alle regio’s hebben een aanbod van verschillende 

netten; 

- beperkt aanbod: het aanbod kan de vraag niet voldoen. Dit leidt tot problemen 

bij de studiekeuze in het algemeen en bij heroriënteringen tijdens of na een 

tweede graad en al helemaal bij heroriënteringen tijdens het schooljaar. 

- Keuzemogelijkheden bij een heroriëntering vanuit een studierichting uit het 

studiegebied Sport zijn beperkt (meer dan vanuit andere studiegebieden?). 

 

3.3 Omgevingsanalyse 

Een omgevingsanalyse van het studiegebied Sport met objectieve gegevens inzake 

opleidingen, beroepen, arbeidsmarktinformatie en slaagkansen in het Hoger onderwijs kan 

voor keuzebegeleiders  een meer dan welkome ondersteuning betekenen. 

De kans is groot dat de Vlor-omgevingsanalyses een ruimer toepassingsgebied dan 

oorspronkelijk bedoeld zullen vinden . 
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Deel 3: Topsport in het voltijds secundair onderwijs 

1 Studieprofiel volgens de overheid 

Zie punt 1 in het vorige hoofdstuk. 

2 Historiek 

In 1998 werd het project “topsportscholen” opgestart voor de 2de en 3de graad SO: 9 scholen 

kregen het predicaat topsportschool, 15 federaties gingen effectief een convenant aan met 

één van hen. 

Enkele belangrijke elementen die ter overweging werden genomen bij de selectie van een 

topsportschool: 

- De uitbouw van een landelijk trainingscentrum van de sportfederatie (bv. gymnastiek 

in Gent; volleybal in Vilvoorde; tafeltennis in Leuven, …); 

- Federaties die absoluut opteren voor de lessen algemene vakken in de voormiddag 

en de namiddag vrij voor sporttraining (tennis, tafeltennis, zeilen); 

- Sporten die veel afwezigheden genereren en die best samen worden geplaatst met 

het oog op het makkelijker kunnen creëren van mogelijkheden voor individuele 

studiebegeleiding (zeilen, tennis, ski, ruitersport); 

- Federaties die de topsportschool in de directe nabijheid wensen van een universiteit 

(ILO) en/of een hogeschool zodat samenwerkingsverbanden kunnen uitgebouwd 

worden op sporttechnisch vlak, medische, paramedische en psycho-sociale 

begeleiding. 

In het schooljaar ’98 -‘99 werden 402 topsportstatuten uitgereikt, 200 lln. schreven zich in in 

een topsportschool. Het volgende schooljaar ’99 -‘00 werden er reeds 502 topsportstatuten 

uitgereikt met 344 inschrijvingen in een topsportschool. 

Bij de opstart werd een begeleidingscommissie in het leven geroepen die jaarlijks minstens 

eenmaal moet samenkomen en die de evoluties binnen de topsportscholen van nabij volgt, 

evalueert en bijstuurt. 

3 Vandaag 

Bijna een decennium later is er in het topsportschool-landschap veel veranderd. Heel wat 

knelpunten werden weggewerkt: 

- Het topsportconvenant werd bijgestuurd. 

- Er werd voor uitbreiding gezorgd naar de 1ste graad SO en het BaO. 

- Er werden decretale specifieke eindtermen (DSET) voor topsport uitgeschreven. 

- Alle sportfederaties werken nu met goedgekeurde leerplannen. 

- Iedere topsportschool beschikt nu over een voltijdse topsportcoördinator. 

- enz. 
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In 2007-2008 telt Vlaanderen nog 6 topsportscholen, één per provincie + een zesde voor de 

Brusselse randgemeenten. Dit schooljaar kregen 622 leerlingen/topsporters een 

topsportstatuut. 564 leerlingen werden ingeschreven in een topsportschool, gespreid over 18 

sporten.
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Aantal leerlingen per topsportschool / sporttak / studierichting (cijfers 2008-01-18) 
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1ste graad   1         10         7        7 25   

Wetensch. ASO   6         9     7 5   2   12     17 58   

Mod. talen ASO   3         2         1   9      15   
Topsportschool Antwerpen 

Topsport TSO   3         4         1   16     3 27 125 

1ste graad     10                           10 20   

Wetensch. ASO               1         1   25       27   Topsportschool Brugge 

Topsport TSO                             15       15 62 

1
ste

 graad 5     1   10   2                     18   

Wetensch. ASO 16     1   23                         40   

Mod. Talen ASO      5                            5   

Topsportschool Hasselt 
(vestigingsplaats Hasselt) 

Topsport TSO 2     4   4                         10 73 

1ste graad                                    0   

Wetensch. ASO                             13       13   

Mod. talen ASO                             7       7   

Topsportschool Hasselt 
(vestigingsplaats Genk) 

Topsport TSO                             9       9 29 

1ste graad 8 8     7       1                 24   

Wetensch. ASO 4      15       2           13   8   42   

Mod. talen ASO       3                   4      7   
Topsportschool Gent 

Topsport TSO 5      7                   21   16   49 122 

1ste graad                                    0   

Wetensch. ASO                               19     19   

Mod. talen ASO                               7     7   

Topsport TSO                               17     17   

Topsportschool Vilvoorde 

Wiskunde ASO                               2     2 45 

1ste graad     5                 3     13     21   

Wetensch. ASO     25                     4 18       47   

Mod. talen ASO     4                     1 4       9   

Topsport TSO     7                 4   6 12       29   

Topsportschool Leuven 

Wiskunde ASO                            2       2 108 

  totaal 40 21 51 11 32 37 25 3 3 7 5 7 12 11 180 58 24 37 564   
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4 Enkele belangrijke accenten uit het huidige topsportconvenant 

Enkel erkende topsportscholen (die het bijzondere convenant ondertekenden) kunnen een 

ASO of TSO studierichting met topsport inrichten. De topsportschool kan een 

samenwerkingsverband afsluiten met één school uit dezelfde scholengemeenschap om de 

1ste graad topsport aan te bieden. 

Vooraleer de unisportfederatie een convenant kan afsluiten moet BLOSO voorafgaandelijk 

een advies geven aan de Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming. In dit advies wordt 

rekening gehouden met de sporttakkenlijst, zoals die door de Vlaamse regering is 

goedgekeurd. 

Om zich te kunnen inschrijven in een topsportschool, moet de leerling in het bezit zijn van 

een topsportstatuut A of B. A of B zegt niets over de kwaliteit van de leerling-topsporter wel 

over het aantal dagen dat hij afwezig kan zijn en het aantal lestijden dat hij genereert. 

Leerlingen BaO krijgen het statuut sportbelofte. Deze statuten worden uitgereikt door een 

selectiecommissie (BLOSO, BOIC, betrokken unisportfederatie) en is slechts 1 jaar geldig. 

 

Volgende structuuronderdelen, allen gesitueerd binnen het studiegebied ‘sport’, zijn mogelijk 

binnen het studieaanbod SO (zie ook deel 1). In de eerste graad spreekt men ook van 

basisoptie Topsport voor die scholen die een samenwerkingsverband hebben met een 

topsportschool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handel-topsport TSO wordt nergens aangeboden. 
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In het lessenpakket van de 2de en 3de graad SO worden 12 lestijden voorzien voor 

sportspecifieke trainingsarbeid (2 u. L.O. uit de basisvorming inbegrepen). Het realiseren van 

de eindtermen LO dient wel te worden gewaarborgd. Aan de overige vakken worden, 

vergeleken met de niet-topsportvakken, minder contacturen besteed. Vaak wordt gewerkt 

met alternatieve werkvormen, zoals begeleid zelfstandig werk, E-learning, enz. 

De topsportscholen engageren zich om de topsportleerlingen zoveel mogelijk in afzonderlijke 

klassen onder te brengen. 

De sportfederaties staan in en zijn verantwoordelijk voor de begeleiding, opvang, algemene 

en sportspecifieke training. Alle gemaakte kosten, vergoedingen en wedden voor bedoelde 

lesuren zijn ten laste van de betrokken unisportfederatie. 

Tijdens trainingen binnen de schooluren, worden de DSET voor topsport gerealiseerd aan de 

hand van een goedgekeurd leerplan, dat door de betrokken unisportfederatie is uitgewerkt in 

samenspraak met de inrichtende macht van de topsportschool. 

De betrokken topsportscholen waken erover dat, bij eventueel verlies van het topsportstatuut 

van de leerling/topsporter, de leerlingen vlot kunnen overgaan naar andere studierichtingen 

en dit binnen het door de regelgeving geschetste kader. 
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Deel 4: Evolutie van het aantal leerlingen in het secundair onderwijs 

1 Gewoon voltijds secundair onderwijs 

De tabellen7 op volgende bladzijden beschrijven de evolutie van het aantal leerlingen van het 

schooljaar 1996-1997 tot 2005-2006. Elke tabel bestaat uit twee delen: specifieke cijfers over 

structuuronderdelen en globale cijfers over een studiegebied, onderwijsvorm, 

onderwijsniveau. 

- Bij de specifieke cijfers wordt het referentiepunt vastgelegd op: 

� het eerste leerjaar van de tweede graad 

� het eerste en het derde leerjaar van de derde graad 

Per graad zijn de structuuronderdelen vermeld. 

- De globale cijfers vermelden het totaal aantal leerlingen per graad en per 

studiegebied. Om de grafische weergave van de evolutie overzichtelijk te maken, 

werd het eerste schooljaar uit de tabel, nl. het schooljaar 1996-1997, op 100 gezet. 

De overige schooljaren worden telkens met het schooljaar 1996-1997 vergeleken. 

 

 

                                                
7
 Bron: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (eigen 

bewerking). 
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1.1 Tweede graad ASO en TSO 

Op 1 september 2002 was er een reductie van studierichtingen in de tweede graad ASO. Sport-wetenschappen wordt niet meer ingericht. Op 1 

september 2004 wordt een nieuwe studierichting Sport ingericht. Het getal “0” betekent dat dit structuuronderdeel op dat ogenblik niet (meer) 

werd ingericht. 

schooljaar         
 structuuronderdeel 

1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

ASO2 (eerste leerjaar)           

Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 703 725 

Sport-wetenschappen 562 490 493 557 558 590 0 0 0 0 

Wetenschappen-topsport 0 0 45 46 34 50 82 40 57 56 

Totaal ASO2 (eerste leerjaar) 562 490 538 603 592 640 82 40 760 781 

TSO2 (eerste leerjaar)           

Lichamelijke opvoeding en sport 578 591 631 601 722 854 893 1087 1144 1206 

Topsport 0 0 28 32 32 38 42 35 26 34 

Totaal TSO2 (eerste leerjaar) 578,00 591,00 659,00 633,00 754,00 892,00 935,00 1122,00 1170,00 1240,00 

           

Totalen tweede graad 

(alle leerjaren)           

Sport ASO2 1093 1021,00 1012,00 1099 1152,00 1159 649 124,00 812 1442 

ASO2 62630 61308 59377 57862 58097 58815 59429 60631 62772 64748 

Sport TSO2 1249 1225 1342 1345 1476 1498 1930 2150 2349 2471 

TSO2 45466 44618 43736 42827 42888 43119 43796 44163 44758 45498 

Totaal secundair onderwijs 432227 426220 420366 415253 413343 414079 419379 427922 435048 439550 

           

Evolutie Sport ASO2 100,00 93,41 92,59 100,55 105,40 106,04 59,38 11,34 74,29 131,93 

Evolutie ASO2 100,00 97,89 94,81 92,39 92,76 93,91 94,89 96,81 100,23 103,38 

Evolutie Sport TSO2 100,00 98,08 107,45 107,69 118,17 119,94 154,52 172,14 188,07 197,84 

Evolutie TSO2 100,00 98,13 96,19 94,20 94,33 94,84 96,33 97,13 98,44 100,07 

Evolutie secundair onderwijs 100,00 98,61 97,26 96,07 95,63 95,80 97,03 99,00 100,65 101,69 
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Onderstaande grafiek toont de evolutie in de tweede graad (eerste en tweede leerjaar). Om 

alle aantallen in één grafiek te kunnen weergeven, werden de cijfers van het schooljaar 

1996-1997 tot 100 herleid. De overige cijfers zijn hieraan gelinkt, zodat een evolutie 

zichtbaar wordt (zie “evolutie” in de tabel). 

 

Sport ASO2: N = 1.093 (schooljaar 1996-1997) 

ASO2: N = 62.630 (schooljaar 1996-1997) 

Sport TSO2: N = 1.249 (schooljaar 1996-1997) 

TSO2: N = 45.466 (schooljaar 1996-1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolutie Sport ASO2 

Sport-wetenschappen ASO kon omwille van de reductie van studierichtingen vanaf 1 

september 2002 niet meer worden ingericht. Dit verklaart de spectaculaire inzinking in de 

grafiek (een vermindering van 510 leerlingen in 2002-2003 en 525 leerlingen in 2003-2004). 

Vanaf het schooljaar 2004-2005 kon een nieuwe studierichting Sport ASO worden 

geprogrammeerd (703 leerlingen in 2004-2005 en 725 leerlingen in 2005-2006). 

De scherpe daling is dus enkel te wijten aan het opheffen van een studierichting in 2002-

2003 (Sport-wetenschappen); de plotse stijging aan de programmatie van een nieuwe 

studierichting in 2004-2005 (Sport). 

Evolutie Sport TSO2 

De evolutie van Sport TSO2 is volledig toe te schrijven aan de stijgende populariteit van het 

structuuronderdeel “Lichamelijke opvoeding en sport TSO”. Het aantal scholen, dat deze 

studierichting aanbiedt, is meer dan verdubbeld over een periode van 10 jaar. 
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Mogelijke oorzaken zijn: 

- De welness-trend, die een aantal jaren opgeld maakt. Mensen willen actief leven: 

meer vitaliteit, betere sportprestaties en gezond genieten. 

- TSO/BSO-scholen, die het studiegebied Sport aanvankelijk niet inrichtten, 

profileerden zich en speelden in op de tendens van de bewegingscultuur. De 

organisatie van Lichamelijke opvoeding en sport TSO vergt voor deze scholen op het 

eerste gezicht minder extra infrastructurele inspanningen (op een ruime sporthal na) 

dan bv. nijverheidstechnische studierichtingen. 
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1.2 Derde graad ASO en TSO 

Sport-wetenschappen werd op 1 september 2004 vervangen door de benaming Wetenschappen-sport. 

  schooljaar         

structuuronderdeel 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

ASO3 (eerste leerjaar)           

Sport-wetenschappen 464 485 473 408 435 462 440 518 0 0 

Wetenschappen-sport 0 0 0 0 0 0 0 0 475 506 

Moderne talen-topsport 0 0 0 0 0 0 0 0 22 11 

Wetenschappen-topsport 0 0 31 38 48 46 48 53 40 25 

Wiskunde-topsport 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 

Totaal ASO3 464 485 504 446 483 508 488 571 544 546 

TSO3 (eerste leerjaar+ 7 SP)           

Lichamelijke opvoeding en sport 684 705 673 714 739 772 817 1039 1073 1189 

Topsport 0 0 34 30 44 45 54 66 52 43 

Sport- en vrijetijdsanimatie 0 0 0 9 10 9 15 12 14 28 

Totaal TSO geen specialisatie 684,00 705,00 707,00 744,00 783,00 817,00 871,00 1105,00 1125,00 1232,00 

Totaal TSO specialisatie 0,00 0,00 0,00 9,00 10,00 9,00 15,00 12,00 14,00 28,00 

Totaal TSO3 684,00 705,00 707,00 753,00 793,00 826,00 886,00 1117,00 1139,00 1260,00 

           

Totaal derde graad 

(alle leerjaren)           

Sport ASO3 882 888 917 878 874 912 939 993 1046 1029 

ASO3 54524 54285 53249 51959 50210 48428 48090 49265 50179 51517 

Sport TSO3 1166 1242 1293 1325 1382 1402 1521 1800 2006 2159 

TSO3 46367 46488 46565 45999 45243 44771 44547 44964 45694 46056 

Totaal secundair onderwijs 432227 426220 420366 415253 413343 414079 419379 427922 435048 439550 

           

Evolutie Sport ASO3 100,00 100,68 103,97 99,55 99,09 103,40 106,46 112,59 118,59 116,67 

Evolutie ASO3 100,00 99,56 97,66 95,30 92,09 88,82 88,20 90,35 92,03 94,48 

Evolutie Sport TSO3 100,00 106,52 110,89 113,64 118,52 120,24 130,45 154,37 172,04 185,16 

Evolutie TSO3 100,00 100,26 100,43 99,21 97,58 96,56 96,07 96,97 98,55 99,33 

Evolutie secundair onderwijs 100,00 98,61 97,26 96,07 95,63 95,80 97,03 99,00 100,65 101,69 
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Onderstaande grafiek toont de evolutie in de derde graad (eerste en tweede leerjaar ASO en 

TSO, zevende specialisatiejaar TSO). Om alle aantallen in één grafiek te kunnen weergeven, 

werden de cijfers van het schooljaar 1996-1997 tot 100 herleid. De overige cijfers zijn 

hieraan gelinkt, zodat een evolutie zichtbaar wordt (zie “evolutie” in de tabel). 

 

Sport ASO3: N = 882 (schooljaar 1996-1997) 

ASO3: N = 54.524 (schooljaar 1996-1997) 

Sport TSO3: N = 1.166 (schooljaar 1996-1997) 

TSO3: N = 46.367 (schooljaar 1996-1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolutie Sport ASO3 

De plotse daling in de tweede graad (2002-2004) zet zich niet door in de derde graad (2004-

2006). Dit lijkt op het eerste zicht vreemd. De instandhouding van het aantal leerlingen in de 

derde graad is te wijten aan een substantiële instroom uit de tweede graad ASO buiten het 

studiegebied Sport. Na de schrapping van de studierichting Sport-wetenschappen in de 

tweede graad, boden een aantal scholen tijdens de schooljaren 2002-2003 en 2003-2004 

een “sportieve” variant van Wetenschappen ASO in de tweede graad. In het complementair 

gedeelte richtte men toen extra lestijden Sport in. Na de tweede graad stroomden deze 

leerlingen in in de derde graad van het studiegebied Sport ASO. 

Evolutie Lichamelijke opvoeding en sport TSO 

De oorzaken die beschreven werden in de tweede graad (zie hoger) gelden in grote mate 

ook hier. Een bijkomende verklaring voor de sterke groei is de neveninstroom komende uit 

de tweede graad ASO. Een bepaalde groep jongeren verlaat Sport ASO2 omwille van het 

zware pakket wetenschappen8.  

                                                
8
 Op dit ogenblik is er geen combinatie talen-sport mogelijk in het ASO 
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2 Deeltijds beroepssecundair onderwijs 

 

  schooljaar         

structuuronderdeel 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

DBSO           

Buurtsportwerker 3 0 0 10 0 0 

Initiator-sportbegeleider 
geen gegevens beschikbaar 

35 45 41 18 16 8 

Totaal DBSO 0 0 0 0 38 45 41 28 16 8 

           

Leerlingen Sport en vrije tijd     38 45 41 28 16 8 

Leerlingen DBSO     5950 6229 6279 6342 6380 6445 

Leerlingen secundair onderwijs 432227 426220 420366 415253 413343 414079 419379 427922 435048 439550 

           

Evolutie rubriek Sport en vrije tijd     100,00 118,42 107,89 73,68 42,11 21,05 

Evolutie DBSO     100,00 104,69 105,53 106,59 107,23 108,32 

Evolutie secundair onderwijs 100,00 98,61 97,26 96,07 95,63 95,80 97,03 99,00 100,65 101,69 
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Volgens de cijfers lijken er nauwelijks leerlingen ingeschreven in aan sport gerelateerde 

opleidingen (rubriek Sport en vrije tijd). Deze cijfers geven echter een vertekend beeld. 

Een zevental centra voor deeltijds onderwijs bieden sportbeoefening aan tijdens de drie 

dagen die voorbehouden zijn voor werkplekervaring: 

 

CDO motorcross voetbal wielrennen zeilen zwemmen 

Aalst   x   

De Panne    x x 

Herentals   x   

Lommel x x x   

Oostende   x   

Oudenaarde  x x   

Overpelt x x x  x 

 

Om hoeveel leerlingen het hier precies gaat, is niet duidelijk. Cijfers over de doorstroming 

naar een (semi-)professionele sportuitoefening zijn niet bekend. 
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Deel 5: Doorstroming naar het hoger onderwijs 

1 Generatiestudent 

Een generatiestudent is een student die zich voor het eerst inschrijft met een 

diplomacontract voor een professioneel of academisch gerichte bachelor in het Vlaams 

hoger onderwijs en op 1 februari van het lopende academiejaar nog is ingeschreven. 

De tabellen9 in dit deel geven een overzicht “studierichting SO – opleiding HO” van de 

generatiestudenten die tijdens het academiejaar 2005-2006 ingeschreven waren met een 

diplomacontract in het hoger onderwijs (professionele bachelor / academische bachelor). 

2 Aansluiting secundair onderwijs-hoger onderwijs 

2.1 Globaal overzicht van de studenten per onderwijsvorm in het secundair 

onderwijs 

2.2 Overzicht van de studenten komende uit het studiegebied Sport 

 

1067 leerlingen uit het studiegebied Sport hebben zich ingeschreven voor een aantal credits 

in het hoger onderwijs: 313 in een academische bachelor (ACA) en 754 in een professionele 

bachelor (PBA). Het percentage verworven credits geeft aan voor welk aandeel van de 

opgenomen credits de studenten geslaagd zijn. 

                                                
9
 Bron: Databank Tertiair Onderwijs (Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en 

Studietoelagen - Afdeling Hoger Onderwijs - Cel Gegevensbeheer), eigen bewerking 

  Generatiestudenten 2005-2006 ABA PBA totaal 

  studierichting SO N 
% verworven 

credits N 
% verworven 

credits N 
% verworven 

credits 

ASO Alle studiegebieden 15184 69.5 7157 78.0 22341 72.2 

KSO Alle studiegebieden 605 66.3 465 54.6 1070 61.3 

TSO Alle studiegebieden 1687 44.3 11697 60.3 13384 58.3 

BSO Alle studiegebieden 125 22.9 1586 37.1 1711 36.1 

Totaal Alle studiegebieden 18831 65.2 22111 64.2 40942 64.7 

  Generatiestudenten 2005-2006 ABA PBA totaal 

  studierichting SO N 
% verworven 

credits N 
% verworven 

credits N 
% verworven 

credits 

ASO Wetenschappen-sport 222 59,9 176 76,0 398 67,0 

ASO Wetenschappen-topsport 20 50,0 25 54,0 45 52,2 

TSO Lichamelijke opvoeding en sport 68 29,8 513 52,3 581 49,7 

TSO Topsport 3 0,0 40 38,7 43 36,2 

   313 52,3 754 57,2 1067 55,7 
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3 Top 5 van de studiekeuzes in het hoger onderwijs 

De volgende tabellen tonen per studierichting in het SO de meest gekozen opleidingen in het 

hoger onderwijs (academische/professionele bachelor) met vermelding van het percentage 

verworven credits. 

Wetenschappen-sport ASO (N= 398) 

studenten % opleiding onderwijsvorm 
%verworven 

credits 

68 17,1 PBA onderwijs: secundair onderwijs 72,9 

59 14,8 ABA lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen 69,4 

21 5,3 PBA onderwijs: lager onderwijs 83,8 

17 4,3 ABA revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 73,1 

15 3,8 ABA kinesitherapie 50,2 

 

Wetenschappen-topsport ASO (N= 45) 

studenten % opleiding onderwijsvorm 
%verworven 

credits 

10 22,2 PBA onderwijs: secundair onderwijs 42,6 

5 11,1 ABA lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen 71,5 

4 8,9 PBA bedrijfsmanagement 50,0 

3 6,7 ABA kinesitherapie 37,2 

3 6,7 ABA revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 83,2 

 

Lichamelijke opvoeding en sport TSO (N= 581) 

studenten % opleiding onderwijsvorm 
%verworven 

credits 

300 51,6 PBA onderwijs: secundair onderwijs 55,1 

32 5,5 PBA bedrijfsmanagement 28,4 

26 4,5 PBA onderwijs: lager onderwijs 36,2 

20 3,4 ABA kinesitherapie 23,3 

19 3,3 PBA verpleegkunde 63,6 

 

Topsport TSO (N= 43) 

studenten % opleiding onderwijsvorm 
%verworven 

credits 

20 46,5 PBA onderwijs: secundair onderwijs 40,3 

7 16,3 PBA bedrijfsmanagement 23,6 

4 9,3 PBA onderwijs: lager onderwijs 23,8 

2 4,7 ABA toegepaste taalkunde 0,0 

2 4,7 PBA voedings- en dieetkunde 61,7 
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Deel 6: Werkzoekende schoolverlaters10 

1 Het begrip “schoolverlater” 

Het departement Onderwijs voert ieder jaar op 1 februari een telling uit van het aantal 

leerlingen en studenten. Voor het bepalen van het aantal schoolverlaters van 2005 wordt de 

telling van 2005 vergeleken met deze van 2006. Wie in de telling van 2005 voorkomt maar 

niet meer in deze van 2006, wordt als schoolverlater beschouwd1. Deze redenering klopt 

niet helemaal. Schoolverlaters die een leertijd bij Syntra hebben gevolgd vinden wij hier niet 

terug. Schoolverlaters die één of meerdere jaren in het buitenland gestudeerd hebben of 

studies volgden in een niet erkende onderwijsinstelling of in een onderwijsinstelling die niet 

onder de bevoegdheid valt van het departement Onderwijs, komen in deze bestanden ook 

niet voor. 

Wanneer zij zich inschrijven als werkzoekende bij de VDAB dan vinden wij ze wel terug in de 

VDAB-bestanden. Schrijven zij zich niet in als werkzoekende dan vinden wij deze 

schoolverlaters niet in de Onderwijsbestanden noch in de VDAB-bestanden terug. Wij komen 

hier verder nog op terug in de niveaus waar dit effect vooral speelt. VDAB houdt eveneens 

een bestand bij van de schoolverlaters die zich als werkzoekende inschrijven in de periode 

februari 2005 tot en met januari 2006. Door het departement Onderwijs werd dit VDAB-

bestand vergeleken met het Onderwijsbestand. Indien een koppeling kon gemaakt worden 

dan werden de VDAB-gegevens verrijkt met Onderwijsgegevens, indien de door Onderwijs 

geregistreerde schoolverlaters niet konden gekoppeld worden, dan werden van deze 

schoolverlaters enkele gegevens2 ter beschikking gesteld om verdere analyse mogelijk te 

maken. Op dezelfde wijze worden ook de VDAB-bestanden vergeleken met de Syntra-

gegevens. 

2 Restpercentage (nog werkzoekend na 1 jaar) 

Van alle schoolverlaters die in het VDAB-schoolverlatersbestand voorkomen wordt 

nagegaan wie 1 jaar na het verlaten van de school nog als werkzoekende staat 

ingeschreven. Dit aantal, vergeleken met het totaal aantal schoolverlaters, noemen wij het 

restpercentage. Een kleine groep schoolverlaters beantwoordt niet helemaal aan deze 

definitie. Ofwel stoppen zij hun studies vóór 30 juni en worden zij iets langer dan 1 jaar 

opgevolgd, ofwel haken zij in het nieuwe schooljaar af voor januari en worden zij iets korter 

dan 1 jaar opgevolgd. Aangezien deze groep beperkt is tot ongeveer 6 à 7% van de 

schoolverlaters, spreken wij gemakshalve ook van een opvolgingsperiode van 1 jaar na het 

verlaten van de school. 

3 Dynamiek 

De schoolverlaters die één jaar na het verlaten van de school nog als werkzoekende bij de 

VDAB zijn ingeschreven, zijn natuurlijk niet allemaal gedurende gans die periode werkloos 
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geweest. Een aantal onder hen vond een job voor een beperkte duur, werkte één of 

meerdere keren voor een uitzendkantoor of was op een andere wijze op de arbeidsmarkt 

actief. Een ander deel was in de opvolgingsperiode echter nooit uitgeschreven, d.w.z. dat zij 

tussen de periode dat zij de school verlieten en 30 juni 2006 geen enkele werkervaring 

konden opdoen. Deze groep ‘zonder werkervaring’ vormt de harde kern van de 

schoolverlatersproblematiek! Hun aandeel wordt eveneens uitgedrukt in een percentage van 

het totaal aantal schoolverlaters. 

4 Schematische voorstelling 
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telling 1 februari jaar X 

Onderwijs 
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telling 1 februari jaar X+1 
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Leerlingen en studenten 

wel in telling 1 februari jaar X 
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nog werkzoekend na 1 jaar t.o.v. 

totaal aantal schoolverlaters 
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totaal aantal schoolverlaters 
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5 Evolutie totaal aantal schoolverlaters per onderwijsniveau/onderwijsvorm 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 
 

N % N % N % N % N % 

Schoolverlaters 73.860 100,00% 80.257 100,00% 75.581 100,00% 78.796 100,00% 77.494 100,00% 

Werkzoekende schoolverlaters 7.938 10,75% 11.731 14,62% 11.717 15,50% 12.046 15,29% 9.966 12,86% TOTAAL 

Schoolverlaters zonder werkervaring 3.868 5,24% 5.555 6,92% 5.764 7,63% 5.253 6,67% 3.818 4,93% 

Schoolverlaters 13.571 100,00% 14.485 100,00% 15.275 100,00% 14.192 100,00% 14.150 100,00% 

Werkzoekende schoolverlaters 1.491 10,99% 2.204 15,22% 2.144 14,04% 2.336 16,46% 2.032 14,36% BSO3&4 

Schoolverlaters zonder werkervaring 647 4,77% 966 6,67% 832 5,45% 910 6,41% 747 5,28% 

Schoolverlaters 13.363 100,00% 13.251 100,00% 12.139 100,00% 13.389 100,00% 13.026 100,00% 

Werkzoekende schoolverlaters 1.212 9,07% 1.924 14,52% 1.731 14,26% 2.005 14,97% 1.617 12,41% TSO3 

Schoolverlaters zonder werkervaring 628 4,70% 973 7,34% 855 7,04% 975 7,28% 664 5,10% 

Schoolverlaters 732 100,00% 836 100,00% 622 100,00% 848 100,00% 854 100,00% 

Werkzoekende schoolverlaters 118 16,12% 211 25,24% 157 25,24% 209 24,65% 153 17,92% KSO3 

Schoolverlaters zonder werkervaring 69 9,43% 131 15,67% 88 14,15% 105 12,38% 77 9,02% 

Schoolverlaters 6.652 100,00% 6.852 100,00% 4.743 100,00% 6.174 100,00% 6.070 100,00% 

Werkzoekende schoolverlaters 692 10,40% 1.121 16,36% 832 17,54% 1.047 16,96% 757 12,47% ASO3 

Schoolverlaters zonder werkervaring 439 6,60% 692 10,10% 484 10,20% 571 9,25% 362 5,96% 

Schoolverlaters     2.691 100,00% 1.931 100,00% 2.184 100,00% 2.088 100,00% 

Werkzoekende schoolverlaters     346 12,86% 167 8,65% 294 13,46% 227 10,87% LEERTIJD 

Schoolverlaters zonder werkervaring     95 3,53% 45 2,33% 63 2,88% 79 3,78% 

Schoolverlaters 2.421 100,00% 2.734 100,00% 2.435 100,00% 2.842 100,00% 2.593 100,00% 

Werkzoekende schoolverlaters 693 28,62% 797 29,15% 864 35,48% 1.013 35,64% 884 34,09% DBSO 

Schoolverlaters zonder werkervaring 244 10,08% 222 8,12% 244 10,02% 326 11,47% 286 11,03% 

Schoolverlaters 15.411 100,00% 16.365 100,00% 16.357 100,00% 16.265 100,00% 16.448 100,00% 

Werkzoekende schoolverlaters 735 4,77% 1.289 7,88% 1.691 10,34% 1.322 8,13% 1.059 6,44% HO1C 

Schoolverlaters zonder werkervaring 302 1,96% 517 3,16% 942 5,76% 496 3,05% 258 1,57% 

Schoolverlaters 3.950 100,00% 4.358 100,00% 4.374 100,00% 4.814 100,00% 4.572 100,00% 

Werkzoekende schoolverlaters 276 6,99% 479 10,99% 711 16,26% 462 9,60% 396 8,66% HO2C 

Schoolverlaters zonder werkervaring 155 3,92% 271 6,22% 480 10,97% 238 4,94% 168 3,67% 

Schoolverlaters 9.958 100,00% 10.360 100,00% 10.762 100,00% 11.106 100,00% 10.756 100,00% 

Werkzoekende schoolverlaters 600 6,03% 940 9,07% 1.320 12,27% 982 8,84% 777 7,22% UNIV 

Schoolverlaters zonder werkervaring 373 3,75% 545 5,26% 880 8,18% 494 4,45% 320 2,98% 
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6 Evolutie totaal aantal schoolverlaters per studierichting in het studiegebied Sport 

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 
SPORT 

N % N % N % N % N % 

Schoolverlaters 146 100,00% 163 100,00% 122 100,00% 148 100,00% 140 100,00% 

Werkzoekende schoolverlaters 14 9,59% 36 22,09% 19 15,57% 24 16,22% 20 14,29% Sport-Wetenschappen 

Schoolverlaters zonder werkervaring 8 5,48% 21 12,88% 7 5,74% 12 8,11% 6 4,29% 

Schoolverlaters 5 100,00% 17 100,00% 21 100,00% 12 100,00% 14 100,00% 

Werkzoekende schoolverlaters 0 0,00% 1 5,88% 2 9,52% 1 8,33% 2 14,29% 

A
S

O
3
 

Wetenschappen-Topsport 

Schoolverlaters zonder werkervaring 0 0,00% 1 5,88% 1 4,76% 0 0,00% 2 14,29% 

Schoolverlaters 327 100,00% 334 100,00% 319 100,00% 380 100,00% 375 100,00% 

Werkzoekende schoolverlaters 36 11,01% 59 17,66% 54 16,93% 64 16,84% 55 14,67% 
Lichamelijke opvoeding en 

sport 
Schoolverlaters zonder werkervaring 21 6,42% 32 9,58% 28 8,78% 33 8,68% 24 6,40% 

Schoolverlaters 8 100,00% 7 100,00% 13 100,00% 6 100,00% 11 100,00% 

Werkzoekende schoolverlaters 2 25,00% 1 14,29% 2 15,38% 0 0,00% 1 9,09% 
Sport- en vrijetijdsanimatie 

(3de lj) 
Schoolverlaters zonder werkervaring 1 12,50% 0 0,00% 1 7,69% 0 0,00% 1 9,09% 

Schoolverlaters 8 100,00% 18 100,00% 25 100,00% 34 100,00% 29 100,00% 

Werkzoekende schoolverlaters 1 12,50% 5 27,78% 7 28,00% 6 17,65% 9 31,03% 

T
S

O
3
 

Topsport 

Schoolverlaters zonder werkervaring 1 12,50% 4 22,22% 6 24,00% 3 8,82% 4 13,79% 

Schoolverlaters 3 100,00% 18 100,00% 14 100,00% 14 100,00% 6 100,00% 

Werkzoekende schoolverlaters 0 0,00% 4 22,22% 5 35,71% 1 7,14% 2 33,33% 

D
B

S
O

 

Sport en vrije tijd 

Schoolverlaters zonder werkervaring 0 0,00% 2 11,11% 3 21,43% 1 7,14% 1 16,67% 

Schoolverlaters 1.482 100,00% 1.731 100,00% 1.797 100,00% 1.899 100,00% 1.888 100,00% 

Werkzoekende schoolverlaters 82 5,53% 111 6,41% 158 8,79% 163 8,58% 165 8,74% 

H
O

1
C

 

Initiële lerarenopleiding - 

groep 1 
Schoolverlaters zonder werkervaring 24 1,62% 26 1,50% 65 3,62% 29 1,53% 7 0,37% 

Schoolverlaters 246 100,00% 220 100,00% 234 100,00% 275 100,00% 267 100,00% 

Werkzoekende schoolverlaters 13 5,28% 28 12,73% 39 16,67% 33 12,00% 32 11,99% 

U
n
iv

 

Lichamelijke opvoeding 

Schoolverlaters zonder werkervaring 8 3,25% 10 4,55% 18 7,69% 13 4,73% 2 0,75% 
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7 Evolutie totaal aantal schoolverlaters in de derde graad in het studiegebied 

Sport 

Studiegebied Sport 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

ASO3 Schoolverlaters 151 180 143 160 154 

 Werkzoekende schoolverlaters 14 37 21 25 22 

 Schoolverlaters zonder werkervaring 8 22 8 12 8 

        

 Evolutie schoolverlaters 100,00 119,21 94,70 105,96 101,99 

 Evolutie werkzoekende schoolverlaters 100,00 264,29 150,00 178,57 157,14 

  

Evolutie schoolverlaters zonder 

werkervaring 100,00 275,00 100,00 150,00 100,00 

        

TSO3 Schoolverlaters 343 359 357 420 415 

 Werkzoekende schoolverlaters 39 65 63 70 65 

 Schoolverlaters zonder werkervaring 23 36 35 36 29 

        

 Evolutie schoolverlaters 100,00 104,66 104,08 122,45 120,99 

 

Evolutie werkzoekende schoolverlaters 

Sport 100,00 166,67 161,54 179,49 166,67 

  studiegebied Sport TSO3 100,00 156,52 152,17 156,52 126,09 

        

TSO3 Vlaanderen      

 Schoolverlaters 13.363 13.251 12.139 13.389 13.026 

 Werkzoekende schoolverlaters 1.212 1.924 1.731 2.005 1.617 

 Schoolverlaters zonder werkervaring 628 973 855 975 664 

        

 Evolutie schoolverlaters  100,00 99,16 90,84 100,19 97,48 

 werkzoekenden TSO3 (Vlaanderen) 100,00 158,75 142,82 165,43 133,42 

   alle studiegebieden TSO3 100,00 154,94 136,15 155,25 105,73 

 

In de derde graad van het ASO en het TSO vinden wij de schoolverlaters terug na het 

beëindigen van het 2de leerjaar van de 3e graad en/of na het derde leerjaar van de derde 

graad. Studenten die in het hoger onderwijs hun studies voortijdig beëindigden, bevinden 

zich ook in deze groep. Zij behaalden immers voorheen een diploma secundair onderwijs. 

De tabellen worden als volgt geïnterpreteerd. Als voorbeeld nemen we de cijfers van ASO3 

in het schooljaar 2001-2002: 

Er waren 151 schoolverlaters, waarvan 

- er zich 14 hebben ingeschreven als werkzoekende, 

- er 8 zijn die na één jaar nog geen werkervaring hebben opgedaan, m.a.w. die zich in 

de loop van dat jaar niet hebben uitgeschreven (en al dan niet opnieuw hebben 

ingeschreven bij de VDAB). 

Het is praktisch onmogelijk om betrouwbare conclusies te trekken uit de cijfers van de derde 

graad ASO: het aantal jaarlijkse schoolverlaters uit ASO3 is te laag (N< 200) en de opleiding 

is doorstromingsgericht; m.a.w. het ASO is niet meteen gericht op een doorstroming naar de 
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arbeidsmarkt. Toch kan men stellen dat Sport ASO het minder goed doet dan ASO in het 

algemeen. 

Wat het TSO betreft, kan men een voorzichtige conclusie trekken. De groep werkzoekende 

schoolverlaters zonder werkervaring de kwetsbaarste groep. Zij zijn een jaar werkloos en 

hebben intussen geen werkervaring opgedaan. De onderstaande grafiek toont aan dat het 

aantal jongeren het studiegebied Sport minder goed scoort in vergelijking met de jongeren uit 

het TSO (over alle studiegebieden heen). 
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De grafiek geeft een beeld van de studiegebieden met minstens 20 werkzoekenden in de 

derde graad TSO (20 in totaal). Bij deze studiegebieden horen twee balkjes: de 

werkzoekende schoolverlaters en de schoolverlaters die geen werkervaring hebben. De 

studiegebieden zijn gesorteerd op “schoolverlaters zonder werkervaring”, van hoog naar 

laag. 

Het studiegebied Sport situeert zich onder het gemiddelde. In de studie van de VDAB staat: 

“Wie een opleiding volgde uit de studiegebieden Sport (415 schoolverlaters), Handel (3688 

schoolverlaters) of Fotografie (38 schoolverlaters) krijgt het dan weer iets moeilijker om zijn 

of haar plaats te veroveren op de arbeidsmarkt.” 
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Bijlage 2 

Visie van de GO!, OVSG en VVKSO op het studiegebied Sport 

1 GO! 

1.1 Visietekst uit het leerplan ASO pool sport 3de graad 

De studierichting Wetenschappen-Sport realiseert de vormingsdoelen van het ASO. De pool 

sport richt zich in het bijzonder naar een harmonische persoonlijkheidsvorming waarbij de 

sportcomponent een extra vormingsmiddel is. Ze spreekt vooral jongeren aan die zowel 

studiegericht als sportminded zijn, waarbij een intense lichaamsbeleving een motivatie 

betekent voor hun studieloopbaan. 

De pool sport bouwt verder op de eindtermen lichamelijke opvoeding uit de basisvorming. De 

bewegingsgebieden van lichamelijke opvoeding worden enerzijds uitgebreid en anderzijds 

voor een beperkt aantal uitgediept. De verdieping richt zich op de verfijning van 

bewegingsvaardigheden, op het inzichtelijk toepassen van strategieën en op het verbeteren 

van het individuele niveau. Ze slaat ook op achterliggende theoretische inzichten over 

bewegen, op meer systematische reflectie door analyse van bewegingsuitvoeringen, op 

sturingsmechanismen om bewegingsuitvoeringen te verbeteren en op theoretische aspecten 

van gezondheid en welzijn in relatie tot sportbeoefening. De rol van het zelfconcept en het 

sociaal functioneren bij sportprestaties en sportbeleving, wordt uitgediept. Via de specifieke 

eindtermen van de pool sport wordt gestreefd naar een zinvolle en aangepaste integratie van 

theorie en praktijk. 

Naast verdieping is er ook verbreding van de activiteiten. Nieuwe bewegingsgebieden die 

niet in de basisvorming worden aangeboden, kunnen worden geëxploreerd. 

De component ‘samenleving’ is een bijkomende invalshoek van waaruit sport en beweging 

worden benaderd. In de component ‘samenleving’ gaat het over de maatschappelijke 

betekenis van sport en bewegen, over maatschappelijke effecten van sport en over de 

manier waarop de bewegings- en sportcultuur zich manifesteert. 

De pool sport moet de leerlingen toelaten zich voor te bereiden op een doorstroming naar 

Hoger Onderwijs (pedagogisch, sociaal, wetenschappelijk, medisch, paramedisch, 

economisch …). 

1.2 Visietekst uit het leerplan TSOLOSP 3de graad 

Deze studierichting realiseert de vormingsdoelen van TSO en richt zich in het bijzonder naar 

een harmonische persoonlijkheidsvorming waarbij de sportcomponent een extra 

vormingsmiddel is voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de jongere. 

Ze spreekt vooral jongeren aan die minder studiegericht maar sportminded zijn waarbij een 

intense lichaamsbeleving een motivatie betekent voor hun studieloopbaan. 
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TSO LO en Sport beoogt echter niet alleen de ontwikkeling van het lichaam maar ook van de 

geest. Logischerwijze moeten de verschillende vakken en componenten binnen de opleiding 

op elkaar afgestemd zijn. 

Sport als uitlaatklep voor hypernerveuzen of als compensatie voor te veel zitonderwijs zijn 

geen redenen om deze studierichting aan te raden. 

Goed presteren in theorie en sport vereisen planning, regelmaat, recuperatie en verzorging. 

De studierichting moet de leerlingen toelaten zich voor te bereiden op 

- een doorstroming naar bepaalde vormen van Hoger Onderwijs (pedagogisch, sociaal, 

paramedisch, economisch...) 

- tewerkstelling in verschillende beroepsgerichte sectoren  

o beroepssector waarbij het fysiek element belangrijk is (leger, rijkswacht, 

politie, brandweer, zwembadredder...) 

o vrijetijdssector waarbij communicatieve vaardigheden essentieel zijn: 

recreatieve sportclubs, gemeentelijke sportdiensten, OCMW, clubtoerisme, 

strandanimatie ... 

o commerciële sector verwant aan sport: fitnesscentra, verkoop van 

sportartikelen, onderhoud van sportmaterieel... 

o sportspecifieke sector waarbij de sporttechnische kennis belangrijk is bijv. 

hulptrainer en trainer in een specifieke sportdiscipline 

beroepssportsector: voltijdse of deeltijdse tewerkstelling in eigen sportdiscipline: voetbal, 

wielrennen, tennis, basketbal… 
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2 OVSG 

2.1 LO sport TSO 

2.1.1 Profiel 

Sportleerlingen hebben vanuit bewegingssituaties en bewegingservaringen interesse voor 

inzichten die aan de basis liggen van sport en bewegen als individueel en maatschappelijk 

gebeuren en ontwikkelen hierbij een kritische houding. Ze ervaren beweging en sport als een 

sociaal gebeuren, zien in dat teamgeest en samenwerking essentieel zijn en hebben ook 

aandacht voor creatieve, expressieve en esthetische aspecten van bewegen. Ze vinden 

plezier en voldoening in bewegen met aandacht voor een gezond, veilig en verantwoordelijk 

gedrag. 

Elke sportleerling probeert om op een bepaalde manier ‘bewegen’ in zijn levensstijl in te 

bouwen. 

2.1.2 Visie op het vak en de studierichting 

Lichamelijke opvoeding in het secundair onderwijs heeft twee belangrijke opdrachten 

- bewegingsgebonden competenties ontwikkelen waarmee de leerlingen in de 

maatschappij kunnen functioneren; 

- de leerlingen voorbereiden om zich in te passen in een bewegingscultuur die ze met 

kritische zin kunnen benaderen. 

Om deze opdrachten te vervullen vertrekt het vak Lichamelijke opvoeding vanuit 

bewegingssituaties en integreert hierin andere aspecten van het persoonlijk en sociaal 

functioneren. 

Dit leerplan is uitgeschreven op basis van vier componenten die het onderwijs van de 

lichamelijke opvoeding vorm geven: 

- fitheid, gezonde en veilige levensstijl; 

- motorische vaardigheid; 

- situatief denken en handelen; 

- sociaal functioneren en zelfconcept ontwikkelen. 

Deze vier componenten moeten evenwichtig aan bod komen in de lessen. In verschillende 

lessen kan een andere nadruk worden gelegd. Het evenwicht moet worden beoordeeld per 

grote periode, bij voorbeeld per trimester. 

De componenten vormen dus ook de basis van de evaluatie. 

Elk vakonderdeel kan een andere invulling krijgen. Dit behoort tot de autonomie van de 

vakgroep. Dat impliceert dat elke school op een andere manier haar evenwicht tussen de 

vier componenten organiseert. Ze zorgt zeker voor variatie door voldoende vakonderdelen 

aan te bieden, waarbij uit volgende bewegingsdomeinen wordt geput: turnen, doelspelen, 

terugslagspelen, ritmisch bewegen, atletiek en eventueel zwemmen, zelfverdediging, 

natuursporten en praktische vaardigheden. 

Een verduidelijking van deze visie vindt u op de bijgevoegde mindmap (volgende pagina). 
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Op de belangrijkste plaats (het centrum) staat de lerende. Hoewel we bewegingsactiviteiten 

aanbieden beperken we ons niet tot motorische of fysieke vooruitgang. We benaderen de 

leerlingen even goed op het vlak van het denken, het voelen, het samen zijn (kleurtjes en 

overeenkomstige tekst). 

De concrete doelstellingen halen we uit de rijke voorraad vakonderdelen (turnen, atletiek, 

ritmische vaardigheden, balspelen, …). Ze zullen steeds gelinkt worden met de eindtermen. 

De eindtermen zijn in drie blokken onderverdeeld (de manden) die de leerling eveneens als 

totale persoonlijkheid benaderen. 

Om leerlijnen te kunnen vastleggen moeten een aantal randvoorwaarden vervuld zijn: de 

beginsituatie van de leerlingen, accommodaties, materiaal, … 

We streven naar vooruitgang op alle vlakken (kleurtjes) en we meten ze ook (evaluatie). 

In de derde graad verschuift de actie nog meer van de leerkracht naar de leerling. 

Zelfevaluatie en zelfbijsturing worden gestimuleerd en structureel ingebouwd. De leerkracht 

wordt begeleider en mentor van de zelf-lerende. 

Een jaarplanning is een uitstekend instrument om de beschikbare tijd optimaal te gebruiken 

en om niets te vergeten. 

Ten slotte waken de leerkrachten die in de vakwerkgroep Lichamelijke opvoeding 

samenwerken erover dat de doelstellingen bereikt worden (terugkoppeling naar de 

eindtermen. 

Deze studierichting realiseert de vormingsdoelen van TSO en richt zich in het bijzonder naar 

een harmonische persoonlijkheidsvorming waarbij de sportcomponent een extra 

vormingsmiddel is voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de jongere. 

Ze spreekt vooral jongeren aan die minder studiegericht maar sport-minded zijn waarbij een 

intense lichaamsbeleving een motivatie betekent voor hun studieloopbaan. 

Lichamelijke Opvoeding en Sport beoogt echter niet alleen de ontwikkeling van het lichaam 

maar ook van de geest. Logischerwijze moeten de verschillende vakken en componenten 

binnen de opleiding op elkaar afgestemd zijn. 

Sport als uitlaatklep voor hypernerveuzen of als compensatie voor te veel zitonderwijs zijn 

geen redenen om deze studierichting aan te raden. 

Goed presteren in theorie en sport vereisen planning, regelmaat, recuperatie, verzorging. 

De studierichting moet de leerlingen toelaten zich voor te bereiden op: 

- een doorstroming naar bepaalde vormen van Hoger Onderwijs (pedagogisch, sociaal, 

paramedisch, economisch, …); 

- tewerkstelling in verschillende beroepsgerichte sectoren: 

o beroepssector waarbij het fysiek element belangrijk is (leger, rijkswacht, 

politie, brandweer, zwembadredder, …); 

o vrijetijdssector waarbij communicatieve vaardigheden essentieel zijn: 

recreatieve sportclubs, gemeentelijke sportdiensten, OCMW, clubtoersime, 

strandanimatie, …; 

o commerciële sector verwant aan sport: fitnesscentra, verkoop van 

sportartikelen, onderhoud van sportmaterieel, …; 

o sportspecifieke sector waarbij de sporttechnische kennis belangrijk is b.v. 

hulptrainer en trainer in een specifieke sportdiscipline; 
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o beroepssportsector: voltijdse of deeltijdse tewerkstelling in eigen 

sportdiscipline: voetbal, wielrennen, tennis, basketbal, … 

2.2 Sport ASO 

2.2.1 Profiel 

Leerlingen die voor de pool Sport kiezen, beschikken over een basis aan motorische en 

fysieke capaciteiten en zijn op sportief vlak polyvalent. Ze zijn bereid hun grenzen te 

verleggen en afgesproken normen na te streven. Ze zijn gemotiveerd om inzicht te 

verwerven in de wijze waarop ze tot betere prestaties kunnen komen. Hiervoor nemen ze 

actief en intensief deel aan individuele en collectieve sport- en bewegingsactiviteiten, krijgen 

ze zicht op de wijze waarop een leerproces verloopt, ontwikkelen ze een realistisch zelfbeeld 

en maken ze zich begrippen, concepten en theorieën uit de sport eigen. 

2.2.2 Visie op de pool Sport  

Het vak Sport in het specifiek gedeelte heeft als vertrekpunt en eindpunt de sportbeoefening. 

De pool Sport beoogt: 

- het verwerven van achterliggende informatie en theoretische inzichten over sport en 

bewegen in het algemeen en voor het eigen presteren in het bijzonder;  

- het ontwikkelen van een hoger niveau van polyvalente motorische competentie door 

middel van intensieve sportbeoefening t.o.v. de basisvorming;  

- het ontwikkelen van een duurzame interesse voor actieve sportdeelname;  

- het onderkennen van het belang van sportbeoefening voor zichzelf, in relatie met de 

anderen en voor de samenleving.  

De specifieke eindtermen zijn geordend volgens volgende onderdelen: 

- motorische competentie: motoriek, fysiek en perceptie;  

- motorische competentie: leren en sturen;  

- gezondheid en veiligheid;  

- zelfconcept en sociaal functioneren;  

- samenleving.  

Uit de grote hoeveelheid aan bewegingskansen, individuele en interactieve activiteiten, die 

zowel indoor als outdoor kunnen beoefend worden, worden vormen van sport en beweging 

gekozen die binnen de context van de school de beste kansen geven om de specifieke 

eindtermen aan bod te laten komen. 

Volgende takken van bewegingsgebieden kunnen aan bod komen: 

- individuele activiteiten zoals turnen, atletiek, zwemmen, acrobatiek;  

- ritmische en dansante activiteiten zoals jazz dans, Afrikaanse dans, moderne dans, 

ritmische gymnastiek, acro-rock, rope skipping;  

- sportspelen zoals doelspelen, terugslagspelen;  

- verdedigingssporten zoals judo, jiujitsu, aikido;  

- openluchtactiviteiten.  

Sport bouwt verder op het vak Lichamelijke opvoeding uit de basisvorming. De 

bewegingsgebieden van Lichamelijke opvoeding worden enerzijds uitgebreid en anderzijds 

voor een beperkt aantal uitgediept. De verdieping richt zich op de verfijning van 
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bewegingsvaardigheden, op het inzichtelijk toepassen van strategieën en op het verbeteren 

van het individuele niveau. Ze slaat ook op achterliggende theoretische inzichten over 

bewegen, op meer systematische reflectie door analyse van bewegingsuitvoeringen, op 

sturingsmechanismen om bewegingsuitvoeringen te verbeteren en op theoretische aspecten 

van gezondheid en welzijn in relatie tot sportbeoefening. De rol van het zelfconcept en het 

sociaal functioneren bij sportprestaties en sportbeleving, wordt uitgediept. 

De specifieke eindtermen streven naar een zinvolle en aangepaste integratie van theorie en 

praktijk. 

Naast verdieping is er ook verbreding van de activiteiten. Nieuwe bewegingsgebieden die 

niet in de basisvorming worden aangeboden, kunnen worden geëxploreerd.  

De component ‘samenleving’ is een bijkomende invalshoek van waaruit sport en beweging 

worden benaderd. In de component ‘samenleving’ gaat het over de maatschappelijke 

betekenis van sport en bewegen, over maatschappelijke effecten van sport en over de 

manier waarop de bewegings- en sportcultuur zich manifesteert. 

2.2.3 Visie op de vakken 

De vakken Lichamelijke opvoeding en Sport in de studierichting Wetenschappen - Sport 

integreren de belangrijkste opdrachten van beide vakken: 

- bewegingsgebonden competenties ontwikkelen waarmee de leerlingen in de 

maatschappij kunnen functioneren; 

- de leerlingen voorbereiden om zich in te passen in een bewegingscultuur die ze met 

kritische zin kunnen benaderen. 

Om deze opdrachten te vervullen, vertrekt men vanuit bewegingssituaties en integreert men 

hierin andere aspecten van het persoonlijk en sociaal functioneren. 

Dit leerplan is uitgeschreven op basis van vijf componenten die het onderwijs van de 

lichamelijke opvoeding en de sport vorm geven: 

- onderzoekscompetentie; 

- fitheid, gezonde en veilige levensstijl; 

- situatief denken en handelen, leren en sturen; 

- motoriek, fysiek en perceptie; 

- sociaal functioneren in de samenleving en zelfconcept ontwikkelen. 

De componenten moeten evenwichtig aan bod komen in de lessen. In verschillende lessen 

kan een andere nadruk worden gelegd. Het evenwicht moet worden beoordeeld per grote 

periode, bijvoorbeeld per trimester. 

De componenten vormen dus ook de basis van de evaluatie. 

Elk vakonderdeel kan een andere invulling krijgen. Dit behoort tot de autonomie van de 

vakgroep. Dat impliceert dat elke school op een andere manier haar evenwicht tussen de vijf 

componenten organiseert. Ze zorgt zeker voor variatie door voldoende vakonderdelen aan te 

bieden, waarbij uit volgende bewegingsdomeinen wordt geput: turnen, doelspelen, 

terugslagspelen, ritmisch bewegen, atletiek en eventueel zwemmen, zelfverdediging, 

natuursporten en praktische vaardigheden. 

Een verduidelijking van deze visie vindt u op de bijgevoegde mindmap (zie verder). 
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Op de belangrijkste plaats (het centrum) staat de lerende. Hoewel we bewegingsactiviteiten 

aanbieden, beperken we ons niet tot motorische of fysieke vooruitgang. We benaderen de 

leerlingen even goed op het vlak van het denken, het voelen, het samen zijn. 

De concrete doelstellingen halen we uit de rijke voorraad vakonderdelen (turnen, atletiek, 

ritmische vaardigheden, balspelen, …). Ze zullen steeds ingevuld worden vanuit de 

eindtermen. 

De eindtermen zijn in blokken onderverdeeld (de dozen) die de leerling eveneens als totale 

persoonlijkheid benaderen. 

Om leerlijnen te kunnen vastleggen moeten een aantal randvoorwaarden vervuld zijn: de 

beginsituatie van de leerlingen, accommodaties, materiaal, … 

We streven naar vooruitgang op alle vlakken en we meten ze ook (evaluatie). 

In de derde graad verschuift de actie nog meer van de leerkracht naar de leerling. 

Zelfevaluatie en zelfbijsturing worden gestimuleerd en structureel ingebouwd. De leerkracht 

wordt begeleider en mentor van de zelflerende. 

Een jaarplanning is een uitstekend instrument om de beschikbare tijd optimaal te gebruiken 

en om niets te vergeten. 

Ten slotte waken de leerkrachten die in de vakwerkgroep Lichamelijke opvoeding en Sport 

samenwerken erover dat de doelstellingen bereikt worden (terugkoppeling naar de 

eindtermen). 
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3 VVKSO 

Een school wil haar leerlingen méér meegeven dan louter vakkennis. Haar intentieverklaring 

in dit verband is te vinden in het opvoedingsproject, waarin ook waardeopvoeding en 

christelijke duiding zijn opgenomen. 

Voor de vakken LO en sport zullen naast het uitbouwen en ontwikkelen van de fysieke 

mogelijkheden van de jongere het lichamelijk en geestelijk welbevinden belangrijk zijn. 

Omdat de bewegingsactiviteiten binnen de lessen LO vanuit diverse invalshoeken kunnen 

benaderd worden, kunnen we verschillende accenten leggen waarbinnen een ruim aanbod 

van waarden mogelijk is. Die lessen bieden kansen om aan attitudevorming te werken 

binnen het leerproces. Aandacht geven aan deze inzichten en blijvend werken aan deze 

waarden mag niet uit het oog worden verloren. 

Maar er is meer. De figuur van Jezus Christus en de evangelische waarden die Hij 

belichaamt, staan model voor elke leraar, ook de sportleraar. Dit uit zich onder andere in de 

manier waarop men met mensen en met hun talenten omgaat. In de christelijke levensvisie 

beleeft men het leven als een geschenk of als een gave én tegelijk als een opgave. Dit houdt 

een positieve levenshouding in, wat ook in het beleven van sport en lichamelijke opvoeding 

zal tot uiting komen. 

Het vak Lichamelijke opvoeding werkt aan en met het lichaam. Het lichaam heeft een 

duidelijke brugfunctie (bv. communicatie) in de vele relaties waarin een mens leeft: de relatie 

met zichzelf - hoe men zichzelf ervaart en hoe men zichzelf droomt, de relatie met de 

andere(n), de relatie met het stoffelijke (de dingen, de natuur) en de diepere relatie met de 

andere, wat alle andere relaties overstijgt en omvat. Het oproepen tot een grotere 

waardering en liefde, én een positieve en zorgzame houding voor het lichaam, behoren tot 

de specifieke taak van de lichamelijke opvoeding. 

3.1 Lichamelijke opvoeding en sport 

In de studierichting ‘Lichamelijke opvoeding en sport’ (LOS) worden de basisdoelen van het 

tso gerealiseerd. 

De lesuren lichamelijke opvoeding en sport worden als totaalpakket aangeboden. De 

bewegingsdomeinen atletiek, balsporten, omnisport, ritmisch-expressieve vorming, 

gymnastiek en zwemmen bieden zowel motorische ontwikkelingskansen als kansen voor het 

verwerven van sociale, relationele en individuele attitudes. 

Het sporttechnische wordt sterk beklemtoond en tegelijk wordt er veel aandacht geschonken 

aan de bewegingsbeleving: wat leerlingen voelen en denken tijdens het bewegen. 

De leerlingen worden meer bewust betrokken bij de bewegingscultuur van de vrije tijd. 

Lichamelijke opvoeding en sport blijven ook in het verdere leven belangrijk. 

LOS richt zich tot leerlingen met interesse en aanleg voor sport. De leerlingen kiezen voor 

een TSO-studierichting met één of twee lestijden lichamelijke opvoeding/sport per dag. 

Sommigen nemen de gelegenheid te baat om via een intense lichaamsbeleving hun 

studiemotivatie terug te vinden en te ontwikkelen. 
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De leerlingen beschikken over een goede fysieke conditie en over voldoende motorische 

vaardigheden. Ze moeten bovendien een positieve bewegingsinstelling, 

doorzettingsvermogen en zin voor samenwerking hebben.  

Met een totaalpakket van 9 uren per week beoogt LOS een totale persoonlijkheidsvorming. 

Dit wil zeggen: 

- ontwikkelen van de motorische competenties: de leerlingen verdiepen zich in 

technisch-tactische vaardigheden en moeten bepaalde (prestatie)normen halen. In de 

praktijkvakken wordt de link gelegd met de anatomische, biomechanische en 

fysiologische aspecten uit de toegepaste biologie. 

- sport op een gezonde manier beoefenen en attitudes verwerven om zich een 

levenslange gezonde en veilige levensstijl eigen te maken. De motorische 

eigenschappen (kracht, uithouding, snelheid, coördinatie) worden verder ontwikkeld 

in de lessen L.O.; 

- verwerven van sociale en relationele attitudes door samen te sporten. De leerlingen 

leren tolerant zijn en elkaar respecteren (fair-play, samenwerking, hulpvaardigheid, 

het aanvaarden van normen, regels en waarden); 

- ontwikkelen van een zelfconcept. In de lessen LO leren de leerlingen hun eigen 

mogelijkheden en beperkingen kennen en hiermee omgaan (leren genieten van 

intensief bewegen, kunstzinnig bewegen, zorg voor het lichaam, beheersing, 

aandacht voor veiligheid); 

- in de toegepaste biologie komen, gerelateerd aan sportbeleving, aspecten van 

anatomische en fysiologische aard aan bod; 

- de impact van sport op de maatschappij wordt behandeld. 

3.2 Wetenschappen-sport 

'Wetenschappen-sport' is een ASO-studierichting die naast wiskunde, talen en andere 

vormingsgebieden sterk het accent legt op Lichamelijke opvoeding en wetenschappen. 

Deze studierichting sluit met haar component sport aan bij een cultuurgegeven met 

belangrijke maatschappelijke invloed. De leerlingen krijgen meer inzicht in de relatie sport, 

beweging en gezondheid. Zij worden voorbereid op alle vormen van hoger onderwijs. 

Dagelijks één lesuur motorische vorming bevordert de harmonische ontwikkeling en heeft 

een gunstige invloed op weerbaarheid en mentale fitheid. De lessen Lichamelijke opvoeding 

stimuleren de leerlingen tot positieve sociale interacties (fair-play, samenwerking, 

hulpvaardigheid, aanvaarden van normen, regels en waarden). Individuele attitudes, zoals 

leergierigheid, leren genieten van intensief bewegen, kunstzinnig bewegen, zorg voor het 

lichaam, beheersing, zelfstandigheid en grenzen verleggen, worden ontwikkeld. 

3.2.1 Het belang van de positief-wetenschappelijke ondersteuning 

Biologie, fysica en chemie dragen bij tot de studie van de levende en/of niet-levende materie. 

De leerlingen krijgen meer inzicht in het bewegingsmechanisme en het functioneren van het 

menselijk lichaam. Waar mogelijk wordt de relatie gelegd met de lessen LO en sport. 

De leerlingen oefenen zich in het kritisch analyseren, verwerken en evalueren van 

feitenmateriaal. Ze krijgen inzicht in biologische, fysische en chemische verschijnselen en in 

de samenhang tussen de vakken. 
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Door haar deductieve opbouw en haar grote aandacht voor het oplossen van problemen 

levert wiskunde een belangrijke bijdrage tot het inzichtelijk denken, het creatief redeneren en 

de studie-ijver van de leerlingen. 

3.2.2 Integratie van wetenschappen in Lichamelijke opvoeding 

In de derde graad leveren de wetenschappen een mogelijkheid tot het verwerven van 

elementaire onderzoeksvaardigheden. De leerlingen leren onderzoekstechnieken uit een 

wetenschapsdomein toepassen op beweging (onderzoekscompetenties). De leerlingen doen 

een beroep op achterliggende kennis om te komen tot een analyse van hun bewegingen en 

zo tot zelfsturend leren. Ze leren informatie opzoeken en beheren. 

Leerlingen die voor 'Sport ASO of Wetenschappen-sport ASO kiezen, staan positief 

tegenover sport en beweging. Ze vinden het aanleren van nieuwe bewegingen en het samen 

bewegen belangrijk. Ze beschikken tevens over een goede fysieke conditie en voldoende 

motorische vaardigheden om deel te nemen aan individuele en interactieve activiteiten uit 

verschillende bewegingsgebieden.  

De leerlingen ‘Wetenschappen-sport’ hebben een duidelijk ASO-profiel. 

3.2.3 Algemene doelstellingen 

De leerlingen verwerven specifieke vaardigheden en kennis (de basis van heel wat spelen, 

sporten en dansvormen die ze in hun vrije tijd verder kunnen beoefenen) met de nodige 

aandacht voor vordering, prestatie en een gezonde competitieve ingesteldheid. 

De specifieke en sportinitiërende vaardigheden uit de bewegingscultuur worden op een 

zelfstandige wijze ingeoefend terwijl de motorische basiseigenschappen worden 

onderhouden. Ter ondersteuning kunnen leerlingen een onderzoeksopdracht voorbereiden, 

uitvoeren en evalueren. De integratie van de wetenschappen biedt een extra kans tot het 

aanwenden van onderzoeksvaardigheden. 

Leerlingen die zich goed en veilig voelen in de les gaan bewegen als aangenaam ervaren. 

Hun betrokkenheid bij de activiteit wordt groter waardoor ze zich willen inzetten om 

vorderingen te maken. Door te leren positief omgaan met het eigen kennen en kunnen 

vormen de leerlingen een realistisch zelfbeeld. Deze eigen ervaringen maken hen ook 

bewust van het belang van bewegen voor de algemene ontwikkeling, de gezondheid en de 

sociale integratie. 

De leerlingen doorlopen een proces waarbij ze leren inzichtelijk denken, spreken en hun 

mening geven over beweging, gezondheid, sport, de eigen (sport)beleving en het belang 

ervan in de maatschappij. Ze reflecteren over het eigen handelen. Hun persoonlijke en 

sociale attitudes worden verder ontwikkeld en zullen een belangrijk fundament zijn voor hun 

engagement als jonge volwassene. 

De leraar maakt de leerlingen bewust dat ze voor een groot gedeelte zelf verantwoordelijk 

zijn voor hun fitheid, gezondheid en welzijn. Ze kennen de waarde van een gezonde 

bewegingsactieve levensstijl en kunnen hierover hun mening geven. 

Er wordt in LOS veel nadruk gelegd op beweging en op wat leerlingen daarbij voelen en 

denken (bewegingsbeleving). Op die manier leren ze reflecteren over de lichamelijk-

motorische component en leren ze beweging en sport ook zien als een maatschappelijk 

cultuurgegeven. De Lichamelijke opvoeding beoogt meer dan sport alleen. Er wordt jongeren 
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een vorming aangeboden waarin bewegingsjuistheid en motivatie tot fysieke inspanning 

belangrijk zijn. Atletiek, balspelen, omnisport, ritmische en/of expressieve vorming, 

gymnastiek, zwemmen ... bieden kansen tot het aanleren en trainen van 

basiseigenschappen (kracht, snelheid, lenigheid, uithouding, coördinatie ...) en technisch-

tactische elementen. 


