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Sport op school in Brussel 

 

Een brede persoonsvorming vraag voldoende lichaamsbeweging en sport. De drempels voor Brusselse 

kinderen en jongeren om te sporten liggen hoog, ook door een gebrek aan sportinfrastructuur. Een 

reden te meer voor Brusselse scholen om met steun van de VGC sportdienst in te zetten op een 

sport- en bewegingsbeleid op school. 

1 Onderwijspartners 

1.1 Studentenvoorzieningen Brussels hoger onderwijs (STUVO+) 

De Brusselse hogescholen en universiteit moedigen de studenten aan om te starten met sporten of 

hun conditie te onderhouden. Met de Sportcheque betalen de onderwijsinstellingen 20% terug van 

het inschrijvingsgeld bij een door Sport Vlaanderen erkende sportclub (tot max. 30 euro).  

In samenwerking met de VGC Sportdienst biedt STUVO+ ook een lijst van studentvriendelijke 

Brusselse sportclubs waar studenten eenvoudig en laagdrempelig kunnen instappen in de loop van 

het academiejaar. 

2 Brusselse partners 

2.1 VGC-sportdienst 

De VGC Sportdienst ondersteunt de uitbouw van een sport- en bewegingsbeleid in Brusselse 

scholen, in nauwe samenwerking met MOEV. Thema’s binnen een sport- en bewegingsbeleid op 

school zijn: 

• Aanbod sport tijdens en na de schooluren 

• Actieve verplaatsingen naar en op school 

• Bewegingstussendoortjes 

De VGC Sportdienst ondersteunt de activiteiten van MOEV in Brusselse scholen financieel en 

inhoudelijk, stelt logistiek materiaal ter beschikking (didactisch materiaal, bekers en medailles) en 

helpt met zoeken naar deskundige sportlesgevers.  

Verder biedt de VGC Sportdienst een overzicht van de Brusselse sportinfrastructuur, zowel in 

eigendom van de overheid als privé. De VGC beschikt zelf over twee sportzalen (sporthal Comenius 

en Emmanuel Hiel) en heeft een samenwerkingsakkoord met andere zalen.  

Sportmateriaal kan worden uitgeleend bij de VGC uitleendienst. 

www.katholiekonderwijs.vlaanderen
http://stuvoplus.be/brussel/sportcheque12
http://stuvoplus.be/brussel/studentvriendelijke-brusselse-sportclubs
http://stuvoplus.be/brussel/studentvriendelijke-brusselse-sportclubs
http://www.sportinbrussel.be/
https://www.moev.be/
https://www.sportinbrussel.be/sport-jouw-buurt/overzicht-brusselse-sportinfrastructuur
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/logistieke-ondersteuning


2020-09-23  2 van 2 

3 Financiële ondersteuning 

VGC ondersteunt scholen financieel bij het aanbieden van naschoolse sportactiviteiten op school en 

bij het investeren in schoolsportinfrastructuur. 

3.1 Subsidie buitenschools sportaanbod (VGC) 

De subsidies Sportsnack (enkel kleuter en lager onderwijs ) en Duurzaam sportaanbod buiten de 

sportvereniging (scholen, Brede Scholen en IBO’s) ondersteunen een naschools sportaanbod. De 

subsidie komt tussen bij de huur van sportinfrastructuur (50%, max. 2.500 euro/jaar) en het 

aanstellen van een sportlesgever (als vrijwilliger bij MOEV of als zelfstandige bij Sportwerk 

Vlaanderen). 

3.2 Investeringssubsidie schoolsportinfrastructuur en -uitrusting (VGC en VG) 

Met de investeringssubsidie Sportinfrastructuur- en uitrusting ondersteunt VGC scholen, Brede 

Scholen en IBO’s bij de aankoop van een gebouw of terrein, het uitvoeren van werken en de 

aankoop van vast en verplaatsbaar (sport)materiaal. Voorwaarde is wel dat de school bereid is de 

sportinfrastructuur na de schooluren open te stellen voor de buurt. 

Verder lanceert de Vlaamse Gemeenschap samen de VGC geregeld projectoproepen 

schoolsportinfrastructuur. 

3.3 Investeringssubsidie naschools openstellen van sportinfrastructuur (VG) 

De Vlaamse Gemeenschap lanceert regelmatig een Oproep voor het naschools openstellen van sport- 

en bewegingsinfrastructuur. Scholen die hun infrastructuur buiten de lesuren openstellen voor 

sportverenigingen, jeugdbewegingen of buurtinitiatieven, kunnen een investeringssubsidie 

aanvragen voor een verbouwing of heraanleg. Zo kunnen ze hun infrastructuur beter toegankelijk of 

gebruiksvriendelijker maken. 

 

https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/sportsnack-brussel-ondersteuning-bij-de-organisatie-van-een
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/subsidie-voor-duurzaam-sportaanbod-buiten-de-sportvereniging-0
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/subsidie-voor-duurzaam-sportaanbod-buiten-de-sportvereniging-0
http://www.moev.be/
http://www.sportwerk.be/
http://www.sportwerk.be/
https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/sport/investeringssubsidies-voor-sportinfrastructuur
https://www.sport.vlaanderen/scholen/ondersteuning/subsidiering-sportinfrastructuur/
https://www.sport.vlaanderen/scholen/ondersteuning/subsidiering-sportinfrastructuur/
https://www.agion.be/oproep-naschools-openstellen-van-sport-en-bewegingsinfrastructuur
https://www.agion.be/oproep-naschools-openstellen-van-sport-en-bewegingsinfrastructuur

