SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 539
van MAAIKE DE RUDDER
datum: 4 mei 2022

aan BEN WEYTS
VICEMINISTER-PRESIDENT

VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT,

DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

Sportkompas - Gebruik
Op 4 mei 2022 werd een aantal cijfers vrijgegeven rond Sportkompas, de methodiek die
kinderen helpt ontdekken welke sporten ze graag doen en goed kunnen.
Uit de cijfers blijkt dat er al 20.000 kinderen uit zowel het derde als het vierde leerjaar
de weg vonden naar de sport via dit Sportkompas.
Op dit moment oriënteert het kompas de kinderen al naar 43 sporten zoals voetbal,
tennis en wielrennen, maar ook naar minder bekende sporten zoals roeien, schermen of
klimmen.
Basisscholen in Vlaanderen kunnen zich sinds het schooljaar 2016-2017 inschrijven voor
het Sportkompas.
1.

Hoeveel scholen maken gebruik van deze tool, m.a.w. hoeveel scholen werken met
het Sportkompas? Graag een overzicht per provincie en per onderwijsnet.

2.

Wordt het Sportkompas al aangeboden via de lokale sportdiensten? Zo ja, hoeveel
lokale sportdiensten bieden het aan?

3.

Wat zouden de drempels zijn waarom bepaalde scholen nog niet zijn aangesloten?

4.

Wanneer komt er een uitgebreide evaluatie van het Sportkompas?

5.

Op dit moment oriënteert het Sportkompas al naar 43 sporten.
Blijft het bij deze 43 sporten of is het de bedoeling het aanbod nog uit te breiden?

BEN WEYTS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT,
DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 539 van 4 mei 2022
van MAAIKE DE RUDDER

1. In het totaal maken 439 scholen gebruik van Sportkompas. Hieronder vindt u een
overzicht per provincie en per onderwijsnet.
Provincie

Aantal scholen

Antwerpen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen

83
2
61
68
120
105

Eindtotaal

439

Onderwijsnet

Aantal scholen

Gemeenschapsonderwijs (GO!)
Gesubsidieerd officieel onderwijs
Gesubsidieerd vrij onderwijs

75
106
258

Eindtotaal

439

2. Alle Vlaamse basisscholen, lokale besturen en regio’s (samenwerkingsverband van
lokale besturen) kunnen SportKompas aanvragen. SportKompas wordt wel altijd
aangeboden in samenwerking met de scholen. De redenen hiervoor zijn tweeledig:
 via de scholen kunnen we alle 8- en 9-jarige kinderen bereiken
 door geen afzonderlijke aanvragen (zonder medewerking van de school)
door clubs, verenigingen of lokale besturen toe te laten, vermijden we dat
kinderen dubbel getest worden of uit de boot vallen.
Meestal coördineert de sportdienst de aanvragen van de scholen op zijn grondgebied
en voorziet het gemeentebestuur hiervoor de nodige budgetten voor het
inschrijvingsgeld. In enkele gevallen treedt een school zelf als organisator op en
voorziet ze in het inschrijvingsgeld.
Op dit moment werd Sportkompas al in 90 gemeenten georganiseerd.
3. Dit wordt aangegeven als mogelijke drempels waarom bepaalde scholen nog niet zijn
aangesloten:
 Inschrijvingsgeld van 10 euro/leerling (maximumfactuur in het
basisonderwijs)
 Te weinig kennis over de meerwaarde van SportKompas
 Andere prioriteiten (post corona)
4. Sport Vlaanderen houdt regelmatig tussentijdse evaluaties om SportKompas te
optimaliseren, de communicatie te verfijnen, de doorstroming naar het lokaal aanbod

te verbeteren, enzomeer.
Momenteel loopt er een effectenstudie via studenten van de UGent.
5. Het is de bedoeling het huidige aanbod van 43 sporten verder uit te breiden. Zo werd
samen met Sportamundi en UGent al beslist om 7 nieuwe sporten toe te voegen: jiujitsu, mountainbike, BMX, golfsurfen, freerunning, padel en skateboard. Momenteel
worden onderzoeken bij de UGent opgestart om benchmarks voor deze 7 sporten te
bepalen binnen de leeftijdsgroep van het 3e en 4e leerjaar.
De keuze




voor deze 7 sporten is velerlei:
de toegenomen populariteit van deze sporten
het beschikken over voldoende data om onderzoek te kunnen doen
de mogelijkheid om 8- en 9-jarige kinderen te kunnen oriënteren naar deze
sporten. Sommige sporten kunnen immers pas op latere leeftijd beoefend
worden.

Indien we in de toekomst uit onderzoeksgegevens vernemen dat er ook voor andere
sporten voldoende data beschikbaar zijn, kunnen we het aanbod opnieuw uitbreiden.

