
Griet Schoutteten (APB Sport) & Elien Moerman (Parantee) 









Mee kunnen is vaak een 
voorwaarde om erbij te horen. 
 
Maar voor een aantal kinderen 
is meedoen, erbij horen 
belangrijker dan mee kunnen. 

Biedt inclusief sporten een 
meerwaarde voor de persoon 
met een handicap? 
 
Biedt inclusief sporten een 
meerwaarde voor de andere 
clubleden? 





 
G-sport is er voor sportievelingen waarbij het bewegen en beleven net 
even anders is. Kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap 
krijgen bij G-sportclubs de kans om op hun eigen niveau te sporten in 
een reguliere sportclub. Sporten met een ‘G’ die staat voor 
Geïntegreerd, Goesting, Gelijkwaardig, Gewoon, Gescoord, Gewonnen, 
Grensverleggend én bovenal Genieten. 
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 G-sportfederaties: Recreas, Parantee, Psylos 

 Vlaamse provincies 

 Vlaamse Gemeenschapscommissie 

 G-sportactoren: To Walk Again, Bloso, Special Olympics, 
Dovensport Vlaanderen, SVS 

 

 G-sport Vlaanderen 
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G-Sport Vlaanderen 

Stuurgroep G-Sport Vlaanderen 

G-sportorganisaties 

Provincies en VGC 

Ervaringsdeskundige 

G-sportfederaties 

Kabinet Sport en Vlaamse 
            administratie 

Steunpunt  
G-sport Vlaanderen 
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  Stad Antwerpen en 7 sportregio’s 

 
◦ stad Antwerpen (9 districten) 

◦ Antwerpse Kempen (8 gemeenten) 

◦ Dijle-Nete (7 gemeenten) 

◦ Kempen (10 gemeenten) 

◦ Noorderkempen (12 gemeenten) 

◦ Midden-Provincie (13 gemeenten) 

◦ Rivierenland (11 gemeenten) 

◦ Zuiderkempen (8 gemeenten) 



 





 Atletiek 

 Basketbal 

 Bocce 

 Boccia 

 Dovensport 

 Hockey 

 Sportrolstoel 

 Torbal 

 … 
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 G-sportinformatie 
◦ Mensen warm maken voor G-sport 
◦ Toelichtingen buitengewoon onderwijs, sportraden, … 
◦ Babbel over G-sport in scholen, dagcentra, beschutte werkplaats,… 
◦ G-sport in gemeentelijke infobladen/websites  

 G-sportcoach 
◦ Mensen met handicap helpen bij hun zoektocht naar een bestaande 

G-sportclub (ook in de school) 
◦ Behoeften aan nieuwe G-sportclubs detecteren 

 Ondersteuning sportdiensten 
◦ Sportclubs die vragen hebben over G-sport 
◦ Up to date houden regionaal G-sportaanbod 
◦ Toegankelijk maken van bestaande gemeentelijke of regioactiviteiten 

(integratiesportkampen) 
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 G-sportclubs 
◦ Ondersteunen bij opstart of uitbouw G-werking 
◦ Ankerclubs  
◦ Regionale promotie via netwerk 
◦ Clubactiviteiten aankondigen op www.gsport.be 
◦ Wegwijs maken in G-sportlandschap: G-sportfederaties, subsidies,… 
◦ Ondersteunen bij subsidiedossiers 
◦ Clubnieuws vermelden op www.gsport.be 

 G-sportvorming 
◦ Organiseren van G-sportvormingen  
◦ Inspelen op de nood aan specifieke G-sportvormingen 

 

http://www.gsport.be/
http://www.gsport.be/
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 Koen Meeusen 

 G-sportconsulent stad Antwerpen 

 APB Sport 

 Sportcentrum Peersbos, Bredabaan 31,  
2930 Brasschaat 

 03 640 35 67  

 Koen.meeusen@provincieantwerpen.be 

 

mailto:Koen.meeusen@provincieantwerpen.be




 

G-sportfederatie 

 ca. 80 aangesloten G-sportclubs 
 ca. 3300 leden  
 samenwerking met 20 reguliere sportfederaties  
 ondersteuning ca. 125 integratieclubs 

 
 toeleiding van potentiële sporters naar de sportclub 
 begeleiding van sportclubs (trajecten) 
 coördineren breedtesportaanbod 
 uitleendienst G-sportmateriaal (sensibiliseren + stimuleren) 
 kennismakingsproducten 

 
 
 
 

 

 









 School/leerkracht schakel tussen leerling en de club 

 Belang van begeleiding naar de club 



 Waar G-sporten? 

• Promotionele activiteit 

• Lessenreeks 

• G-sportdag 

• Initiatie 

• Sportkamp 

 

 

 

 

 

 

• clubaanbod 

 

Anders georganiseerd 
G-sportaanbod 

Georganiseerd 
G-sportaanbod 



Clubaanbod 











 Voor leerlingen van de 3e graad basisonderwijs 

 Praktische kennismaking met G-sport 

 Initiaties netbal, bocce, torbal, rolstoelbasket, dovensport, … 

 Lesgevers met een handicap 

 Inclusief sporten met leden van dagcentrum of instelling 

 



 Leerlingen uit het regulier onderwijs sporten samen met 
leerlingen uit het buitengewoon onderwijs en deelnemers van 
dagcentra of instellingen 

 2 juni in Sportcentrum Peerdsbos in Brasschaat 

 



 

 

 

 

Hebt          nog vragen? 

F:/Inspiratiedag 'Exclusief Inclusief'/172621122.mp4


 Koen Spitaels en Wesley Lootens 
van project Lenny in Antwerpen 


