
Inclusieve 

praktijkvoorbeelden bij 

sportfederatie 

RECREAS vzw 



INHOUD 

• Voorstelling RECREAS vzw. 

 

• Voorbeeld van een inclusieve sportvakantie en de beleving van een 

lesgever Lichamelijke Opvoeding. 

 

• Voorbeeld van een inclusieve clubwerking. 

 

• Brainstorm over mogelijkheden en beperkingen van inclusie en 

sport. 

 

• Tips en tricks aan de hand van de mogelijkheden en beperkingen. 

 

• Vragen en opmerkingen. 

 



VOORSTELLING RECREAS vzw 

•  Sportfederatie voor personen met een beperking.  

 

• 142 sportclubs verspreid over Vlaanderen. 

 

• 12 inclusieve sportvakanties in de provincie Antwerpen. 

 

• Inclusie is de maatschappijvisie die wij nastreven: alle 
leden van de samenleving worden erkend met hun 
specifieke eigenschappen en krijgen de mogelijkheid 
volwaardig deel te nemen met al hun mogelijkheden, noden 
en behoeften. De organisatie van sportbeoefening is het 
ideale middel om deze visie na te streven.  
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VOORBEELD INCLUSIEVE 

SPORTVAKANTIE 

• Opstart gemeente Beerse. 
 
• Vooraf: bepalen aanbod, communicatie, begroting, 

lesgevers, coördinator. 
 
• Doelgroep. 
 
• Ondersteuningsfiches  polsen naar behoeften. 
 
• Uitvoering en doorstroming. 
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Tijdens de sportvakanties 

  

We werken als een team en ondersteunen de groep als een team, elk 
kind is uniek en krijgt de nodige aandacht  stimuleren. 

We gebruiken hulpmiddelen indien nodig. 

Bijvoorbeeld: blinde jongen met estafetteloop: aan de schouder 
compenseren. 

We geven soms individuele sessies enkel indien nodig  remediëren. 

Wij bieden vaak moeilijkere en eenvoudigere oefeningen aan waardoor 
elk kind voldoende wordt gemotiveerd  differentiatie. 

Dit is gemiddeld mogelijk door 2 lesgevers en 2 vrijwilligers per 18 
kinderen! 

Wij bieden soms andere mogelijkheden aan als de sportparticipatie 
minder evident is door de beperking. 

Bijvoorbeeld: blinde jongen wordt scheidsrechter bij voetbal, staat in 
de goal, leert balbehendigheid tussen een vierkant met schermen  
dispenseren. 
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VOORBEELD INCLUSIEVE 

CLUBWERKING 

Lau Kam Kung Fu vzw: 

 

• kungfu-club in Merksem 

 

• inclusievisie 

 

• staat open voor iedereen 

 

• iedereen traint samen, regelmatig wordt er in een lesdeel 

gedifferentieerd naargelang de kleur van band. 
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BRAINSTORM INCLUSIE EN SPORT 

 

• 2 groepen brainstormen over de mogelijkheden en 

beperkingen van inclusie en sport. 

 

• Voor het lager onderwijs, voor het secundair onderwijs, voor 

sportclubs, voor de leerkracht. 
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TIPS EN TRICKS VANUIT DE GROEP 
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TIPS EN TRICKS RECREAS vzw 

• De visie van de lesgever is van belang. Wat is jouw visie? 

• De ondersteuningsnood van de sporter? 

• Rekening houden met individuele verschillen. Niet vastpinnen op de 

beperking van de persoon en de bijbehorende vooroordelen maar op de 

ondersteuningsnood van de sporter. 

• Zoveel mogelijk gewoon én samen met de groep waar het kan. Een lesgever 

zal vaker onderschatten. Probeer te motiveren en te zoeken naar 

uitdagingen op het tempo en naargelang de mogelijkheden van de sporter. 

Een evenwicht zoeken tussen over- en onderschatten is het allermoeilijkste 

voor sommige lesgevers. 

• Creativiteit van de lesgever: hoe leg ik deze oefening eenvoudiger uit? Of 

hoe laat ik de persoon toch op een volwaardige manier meesporten? 

• 2 lesgevers of één lesgever én één vrijwilliger. 
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INCLUSIE VOOR RECREAS 

• Volledige ontplooiing van de persoon binnen de sport die hij beoefent. 
 

• De sport zo optimaal mogelijk beleven. 
 

• Sociaal: zich goed voelen binnen de groep. 
 

• Algemene inspraak en inspraak over de ondersteuningsnood. 
 

• Groei op eigen tempo binnen de sport. 
 
• Zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren rekening houdend met de 

veiligheid. 
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INFORMATIE VOOR LESGEVERS 

• G-sport Vlaanderen en brochure voor monitoren. 

 

• http://www.ond.vlaanderen.be/specifiekeonderwijsbehoeft

en/brochureCGKR.pdf 

 

• Redelijke aanpassingen. 

 

• Praktijk: ervaring opdoen bij RECREAS of andere organisaties 

die reeds inclusief werken. 
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