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1. Wat is Sportsnack? 
 
Sportsnack staat voor Sportief Naschools Actieve Kids en wil extra bewegingskansen 
creëren  voor kinderen van de basisschool en kleuterklas. Kinderen en jongeren bewegen 
te weinig wat leidt tot een minder goede fysieke conditie.  De VGC-sportdienst, MOEV 
(vroegere SVS) en Sport Vlaanderen willen hieraan tegemoet komen. 
De vele uren die kinderen in de naschoolse opvang doorbrengen bieden voor de  sport- 
en bewegingswereld veel kansen. Het grootste deel van de sportpraktijk vangt immers 
pas aan na 18 uur. 
Bovendien zijn vele ouders vragende partij voor een sportaanbod onmiddellijk na de 
lesuren. 
Mits een goede organisatie is het vrij eenvoudig om na de schooluren één of meerdere 
uren naschoolse sport aan uw leerlingen aan te bieden.  
In deze brochure zetten we een aantal zaken op een rijtje die een vlotte en 
kwaliteitsvolle naschoolse sport garanderen. 
 

2. Waarom kiezen voor een Sportsnack op je school? 
 

 Meer bewegingskansen creëren voor alle kinderen 

 Oplossing voor overvolle naschoolse opvang 
 Aansluitend op het laatste lesuur 

 Uitgebouwd als een bewegings- en sportaanbod op maat van de leerlingen 
 Plezier en recreatief bewegen staan centraal 

 Gericht naar een brede motorische basisvorming: van de ontwikkeling van 
bewegingsvaardigheden bij kleuters naar een meer sport specifieke vaardigheden 
bij de oudere leeftijdsgroepen 

 Ouders krijgen op een gemakkelijke manier een deskundig begeleid 
bewegingsaanbod voor hun kinderen tijdens de uren dat ze zelf nog niet vrij zijn 

 Deelnemers zijn verzekerd via de schoolverzekering 

 Vrij eenvoudig te organiseren: 
o Voor heel schooljaar of in kortere perioden 
o Er kan op elk moment van het schooljaar een sportsnack opgestart 

worden 
o Per leeftijdsgroep 
o Lessen gaan door op de school of in nabij gelegen sportinfrastructuur 
o De school krijgt een ondersteuning van de FOLLO om haar met woord en 

daad bij te staan waar nodig  
o De school krijgt een financiële ondersteuning voor de lesgever  
o Moet je als school infrastructuur huren voor de organisatie van de 

Sportsnack, dan heb je recht op een huursubsidie van de VGC. 
o De school ontvangt een promotie pakket  
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3. Hoe organiseer je een Sportsnack? 
 

Welke stappen dien je te ondernemen bij de organisatie van een sportsnack? 
 

1. Kies doelgroep en lesprogramma 
2. Zoek een lesgever 
3. Doe je aanvraag voor ondersteuning 
4. Promoot je sportsnack bij leerlingen en ouders 
5. Wat na afloop van de sportsnack? 

 
3.1. Kies doelgroep en lesprogramma 

 
De eerste stap is een keuze te maken over de doelgroep waarvoor je een 
Sportsnack wenst te organiseren. Volgende stap is het bepalen van welke sport je 
wenst aan te bieden aan de gekozen doelgroep. Hou bij de keuze van een sport 
o.a. rekening met de interesse van de doelgroep, de mogelijkheid om door te 
kunnen verwijzen naar een club en ten slotte ook met de mogelijkheid om een 
geschikte lesgever te kunnen vinden. De laatste stap is het vastleggen van de uren 
en data van de Sportsnack. Heb je moeilijkheden bij het maken van de keuzes, 
neem dan zeker contact op met de Follo.  
 
Om een succesvolle Sportsnack te organiseren moet de kwaliteit van de lessen 
centraal staan. Plezier beleven en beter en recreatief bewegen in een 
pedagogische bewegingssetting krijgen de volle aandacht. Onderstaande punten 
bieden een ondersteuning. 

 Lichamelijke, emotionele en materiële veiligheid moeten gewaarborgd 

worden 

 Maximale bewegingskansen moeten aangeboden worden 

 Persoonlijk welbevinden en sociale betrokkenheid kunnen gestimuleerd 

worden 

Jaarlijks krijgt elke school minstens éénmaal bezoek van de Follo. Hiermee willen 
we nagaan of de kwaliteit gewaarborgd wordt en kan de lesgever feedback 
vragen.  

 
3.2. Zoek een lesgever 

 
De lesgever is één van de belangrijkste schakels bij de organisatie van de 
naschoolse sport.  
 
De leerkracht Lichamelijke Opvoeding is de meest geschikte persoon om de 
Sportsnack te verzorgen. Hij/zij kent de leerlingen, de accommodatie en de 
afspraken binnen de school. Is de leerkracht LO niet beschikbaar, dan is het 
aangewezen om binnen het netwerk van de school te informeren naar een 
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mogelijke lesgever, andere leerkracht met sportieve achtergrond, ouders of 
familieleden van leerlingen, … 
Ook een sportclub uit de omgeving van de school kan een partner zijn in de 
organisatie van de Sportsnack, in dat geval kan de sportclub een 
trainer/sportlesgever voorzien. 
 
Wordt er via bovenstaande opties geen kandidaat sportlesgever gevonden, dan 
kan Sportwerk Vlaanderen helpen zoeken naar een lesgever. Doe zo snel mogelijk 
je aanvraag bij Sportwerk Vlaanderen via deze link.  
 
Een belangrijk aandachtspunt is een goede en duidelijke communicatie met de 
lesgever. Het is belangrijk dat de lesgever op de hoogte is van alle afspraken i.v.m. 
de Sportsnack en beschikt over een aanwezigheidslijst met de ingeschreven 
kinderen. Hou er rekening mee dat een lesgever die niet verbonden is aan de 
school ook informatie over de accommodatie, sportmateriaal, kleedruimtes, … 
dient te krijgen. 
 

3.3. Doe je aanvraag voor ondersteuning 
 

Als school kan je beroep doen op verschillende vormen van ondersteuning van de 
VGC en/of MOEV. Meer details daarover vind je onder punt 4. 
 
Iedere organisatie dient ten laatste 2 weken voor de start van de Sportsnack het 
aanvraagformulier (zie bijlage) bezorgd te hebben aan sportdienst@vgc.be. 
 
Belangrijk is dat het aanvraagformulier volledig en correct (meerdere tabbladen) 
wordt ingevuld aangezien de berekening van de financiële ondersteuning op basis 
van dit document gebeurd. 
 
Heb je hulp nodig bij de organisatie van de sportsnack, neem dan gerust contact 
op met de Follo. 
 

3.4. Promoot je sportsnack bij leerlingen en ouders 
 

Een duidelijke communicatie naar de ouders is belangrijk. Zorg ervoor dat 
volgende zaken zeker met de ouders worden afgesproken:  

 Kostprijs (inbegrepen in de kostprijs voor de opvang, apart te betalen, …)  
richtprijs €2/les/deelnemer: we raden aan niet onder de prijs van 
de naschoolse opvang te gaan, mag ook hoger zijn 

 Welke data (vermeld best alle data van de lessenreeks, hou rekening met 
brugdagen, schooluitstappen, …) 

 Leerlingen kunnen niet voor het einde van de les afgehaald worden 
 Wat met de leerlingen na de les (in de opvang, naar huis, …) 

 Vermeld ook de logo’s van de partners in de communicatie naar de ouders 
 

http://sportwerk.be/aanvraag-sportwerker/
mailto:sportdienst@vgc.be
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3.5. Wat na afloop van de sportsnack? 
 

Heb je ondersteuning aangevraagd bij de VGC (huur- en/of lesgeverssubsidie) dan 
dien je ten laatste 1 maand na afloop van de sportsnack een verslag in te dienen. 
Het verslagformulier is terug te vinden in het 3e tabblad van je aanvraagformulier. 
Gebruik het zelfde formulier als bij je aanvraag. 

 

4. Op welke ondersteuning kan je rekenen? 
 

De organisator van de Sportsnack krijgt volgende ondersteuning: 
 

4.1. Inhoudelijke ondersteuning 
 

De organisator krijgt inhoudelijke ondersteuning van de Follo rond volgende 
thema’s: 

 
 Bepalen van het programma (lesinhoud, data, uren) 

 Zoektocht naar lesgevers 
 Communicatie met o.a. ouders, lesgevers 

 
4.2. Financiële ondersteuning 

 
 Lesgeversondersteuning 

 
Lesgever is tewerkgesteld als vrijwilliger: indien de lesgever als vrijwilliger wordt 
tewerkgesteld kan je als organisator ondersteuning krijgen vanuit MOEV. De 
lesgever ontvangt een vrijwilligersvergoeding van 20 EUR/uur van Moev. Dit is 
niet belastbaar tenzij de lesgever per kalenderjaar het bedrag van €1308 zou 
overschrijden.  
 
De organisator stort €1,5/les/deelnemers op rekening van MOEV om de lesgever 
te vergoeden. Het eventueel resterende bedrag van de inschrijvingsgelden blijft 
op de school. 

 
Lesgever is officieel tewerkgesteld (via Sportwerk, zelfstandige, …): indien de 
lesgever officieel is tewerkgesteld kan je als organisator subsidies krijgen vanuit 
de VGC. De subsidie bedraagt 9 EUR per uur, met een maximum van 2.500 euro 
subsidie per organiserende instantie per werkjaar: 

 
 Huursubsidie 

 
Indien je als organisatie infrastructuur moet huren, dan je hiervoor een subsidie 
aanvragen bij de VGC.  De subsidie bedraagt 50% van de gemaakte kosten met 
een maximum van 2.500 euro subsidie per organiserende instantie per werkjaar. 
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4.3. Logistieke ondersteuning 
 
Indien je school extra (sport)materiaal wenst voor de organisatie van de 
sportsnack kan je dit bij de VGC-uitleendienst aanvragen. Dit doe je via deze link. 

 
4.4. Promopakket 

 
Iedere organisator van een Sportsnack krijgt een promopakket met daarin een 
lesgeversmap, 24 partijvestjes, gadgets voor leerlingen en affiches. 

 
 

5. Contactgegevens Follo en VGC-sportdienst 
 
FOLLO (MOEV-Sport Vlaanderen) 
Ingrid Peeters 
0485 39 46 35 
ingrid.peeters@sportnaschool.be 
 
VGC-Sportdienst 
Jochen Tourlousse 
02 563 05 29  
jochen.tourlousse@vgc.be 
 

http://www.vgc.be/ondersteuning/uitleenloket/wat-en-hoe
mailto:ingrid.peeters@sportnaschool.be
mailto:jochen.tourlousse@vgc.be

