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Versie 20/07/2021 

Subsidiereglement VGC-sportdienst: 

Subsidies voor werkingssubsidie voor 
sportverenigingen 

Sportverenigingen zijn een onmiskenbaar baken van kwaliteit en standvastigheid binnen het 
sportlandschap. Leden worden opgenomen binnen het sociaal weefsel van de vereniging en 
maken als het ware deel uit van een familie. 

De subsidiëring van sportverenigingen gebeurt trapsgewijs. Zo is het instapniveau ruim en 
zeer haalbaar vastgelegd. Om verder ook in aanmerking te komen voor kwaliteitssubsidies, 
zoals competitiesubsidies, jeugdwerking en G-werking worden scherpere voorwaarden 
gesteld. 
Door voor deze werkwijze te opteren worden, naast de algemene ondersteuning in het 
instapniveau, de middelen zo goed mogelijk ingezet om bijkomend in te zetten op een 
kwalitatieve werking. Daarenboven beperkt dit ook de dossiervorming voor de verenigingen 
die enkel in aanmerking komen voor het instapniveau. 

Dit subsidiereglement is de weergave van de reglementering vastgelegd bij Collegebesluit nr. 
20202021-0840 houdende de uitvoering van de verordening nr. 17-01 houdende het 
ondersteunende sportbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

✓ Reglementering 

Subsidievoorwaarden 

De sportvereniging: 
• voldoet aan de erkenningsvoorwaarden als sportinitiatief* (Bijlage 7) 
• voldoet aan de specifieke erkenningsvoorwaarden als sportvereniging (Bijlage 7)  
• voldoet aan de definitie van sportvereniging* 
• organiseert een duurzame sportwerking* 
• de beoefende sport is opgenomen op de sporttakkenlijst* (Bijlage 8) 
• is een open* sportvereniging 
• heeft een autonoom bestuur met minstens drie bestuursleden 
• telt minstens 10 aangesloten sportende leden (een G-sporter* telt voor 2 leden) 
• sluit ter bescherming van haar aangesloten leden, bestuurders, sportbegeleiders en 

vrijwilligers de nodige verzekeringen af. Dit gebeurt ofwel via een erkende Vlaamse 
sportfederatie, ofwel op eigen initiatief. 

• hanteert een gedifferentieerd prijzenbeleid met aandacht voor kansengroepen 
• organiseert het sportaanbod in een veilige en geschikte omgeving met het nodige 

materiaal 

https://www.vgc.be/node/116
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* De uitleg van de gebruikte definities in deze subsidievorm vindt u verderop in dit 
document. 

Welke subsidie? 

1. Subsidies voor alle erkende sportverenigingen 
2. Kwaliteitssubsidies voor erkende sportverenigingen die voldoen aan bijkomende 

criteria 
3. Bijkomende subsidies voor jeugdwerking 
4. Bijkomende subsidies voor G-sport 

1. Subsidie voor een startende sportvereniging 

 

2. Subsidies voor alle erkende sportverenigingen 

Voor sportverenigingen zijn er twee mogelijkheden:  

• Zij kiezen voor een globale, forfaitaire subsidie waarbij er in het verslagformulier 
geen bewijsstukken moeten worden ingediend ter verantwoording  

• Zij kiezen voor een berekende subsidie op basis van een verslagformulier waarbij er 
bewijstukken worden toegevoegd ter verantwoording van bepaalde uitgaveposten.  

Globale, forfaitaire subsidie          

 

Berekende subsidie a.d.h.v. bewijsstukken (bestaande uit verschillende subsidies)   

Basissubsidie 

Bedrag 

600 euro voor sportverenigingen die zich richten tot jeugdleden en/of een 
gemengd publiek (jeugd- en volwassen leden, van wie minstens 50% 
jeugdleden zijn) en/of tot G-sportleden 
300 euro voor sportverenigingen die zich richten tot volwassen leden 

Verantwoording 
 

registreren op het e-loket (Viktor) 
voldoen aan de erkennings-en subsidievoorwaarden 
erkenningsaanvraag indienen via Viktor binnen de 6 maanden na opstart van 
de sportvereniging 

Specifieke 
voorwaarden 

geen eerdere erkenning hebben gehad bij de VGC 

Bedrag 500 euro per werkjaar 

Verantwoording 
 

Indienen van een verslagformulier, zonder bewijsstukken ter verantwoording, 
voor 20 september van het afgelopen sportjaar. 

Specifieke 
voorwaarden 

Geen 
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Huursubsidie 

Beheersubsidie 

Subsidie voor, op basis van losse uren, officieel tewerkgestelde deskundige 
sportbegeleiders* 

Bedrag 

Tussenkomst per uur, met een maximum van 500 euro subsidie per 
sportvereniging per werkjaar:  

• 7 euro per uur voor begeleiding van volwassenenwerking* 
• 9 euro per uur voor begeleiding aan jeugdwerking* en/of G-

sportleden 
• voor zondagswerk: 50% van de factuur van Sportwerk* 

Verantwoording Indienen van een verslagformulier met bijhorende bewijsstukken ter 

Bedrag 300 euro per werkjaar 

Verantwoording 
 

Indienen van een verslagformulier met bijhorende bewijsstukken ter 
verantwoording, voor 20 september van het afgelopen sportjaar. 

Specifieke 
voorwaarden 

Geen 

  

Bedrag 
Maximaal 50% van de gemaakte kosten met een maximum van 2.500 euro 
subsidie per werkjaar. 

Verantwoording 
Indienen van een verslagformulier met bijhorende bewijsstukken ter 
verantwoording, voor 20 september van het afgelopen sportjaar. 

Specifieke 
voorwaarden 

De volgende kosten komen niet in aanmerking: 

• kosten verbonden aan het gebruik van eigen sportinfrastructuur 
• huurkosten van sportinfrastructuur die buiten het tweetalige gebied 

Brussel-Hoofdstad ligt (met uitzondering voor G-sport) 

  

Bedrag 
Maximaal 50% van de gemaakte kosten met een maximum van 2.500 euro 
subsidie per werkjaar. 

Verantwoording 
Indienen van een verslagformulier met bijhorende bewijsstukken ter 
verantwoording, voor 20 september van het afgelopen sportjaar. 

Specifieke 
voorwaarden 

• de sportvereniging heeft een sportinfrastructuur in eigen beheer 
(eigendom of langdurige overeenkomst van minstens 5 jaar) 

• subsidie voor gemaakte onderhoudskosten en kosten verbonden aan 
nutsvoorzieningen 

• de volgende kosten komen niet in aanmerking:  
o beheerskosten van sportinfrastructuur die buiten het tweetalige 

gebied Brussel-Hoofdstad ligt (met uitzondering voor G-sport) 
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Bedrag 

Tussenkomst per uur, met een maximum van 500 euro subsidie per 
sportvereniging per werkjaar:  

• 7 euro per uur voor begeleiding van volwassenenwerking* 
• 9 euro per uur voor begeleiding aan jeugdwerking* en/of G-

sportleden 
• voor zondagswerk: 50% van de factuur van Sportwerk* 

verantwoording, voor 20 september van het afgelopen sportjaar. 

Specifieke 
voorwaarden 

• de sportbegeleider  
o wordt, aan de hand van de VGC-inschalingstabel voor 

sportbegeleiders (Bijlage 1), ingeschaald in categorie A, B of C 
(met uitzondering van het subtype ‘begeleidingservaring’) 

o heeft voor de begeleidingsopdracht een overeenkomst op basis 
van losse uren via officiële tewerkstelling (geen 
vrijwilligersvergoeding) 

• in geval van zondagwerk komt enkel een overeenkomst via 
Sportwerk in aanmerking 

• in functie van een inclusief sportaanbod kan een subsidie op maat 
worden bepaald na overleg en voor begeleiders die een officieel 
tewerkgestelde deskundige uit categorie A, B ondersteunen. 

3. Kwaliteitssubsidies voor erkende sportverenigingen die voldoen aan 
bijkomende criteria 

Bovenop de gewone subsidievoorwaarden dient de sportvereniging te voldoen aan volgende 
bijkomende criteria: 

• de sportvereniging telt minstens 24 aangesloten sportende leden (een G-sporter telt 
voor 2 leden) 

• in de sportvereniging is minstens 1 sportbegeleider van categorie A, B of C actief als 
sportbegeleider (Onder de C-categorie wordt alleen nog het VTS-diploma 
bewegingsanimator aanvaard, gekoppeld aan sporttak-specifieke kennis) 

• leden die aan competities deelnemen, moeten ook een wekelijks trainingsmoment 
hebben 

• alleen het sportaanbod voor niet-bezoldigde sportende leden komt in aanmerking 
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Kwaliteitssubsidie op basis van een puntentabel 

  

  

Bedrag 

Op basis van een gewogen verdeling van de behaalde punten in de 
puntentabel voor kwaliteitssubsidies (Bijlage 3): 

• sportaanbod (koppeling van de kwalificatie van de sportbegeleider 
aan de effectief plaatsgevonden begeleide sportmomenten)  
o jaarwerking voor jeugdleden 
o jaarwerking voor volwassen leden 

• toegankelijkheid en diversiteit  
o G-sport 
o financiële toegankelijkheid 
o initiatieven rond diversiteit en kansengroepen 
o extra-sportieve en extra-sociale activiteiten voor clubleden 

• club- en algemene werking  
o aantal sportende leden 
o organisatie clubwerking 
o deelname aan initiatieven VGC-sportdienst 
o communicatie 
o initiatieven om het gebruik van het Nederlands in de 

sportvereniging aan te moedigen 
• vorming  

o voltooide VTS-opleidingen (trainers en leden) 
o gevolgde bijscholingen 

Verantwoording 
Indienen van een verslagformulier met bijhorende bewijsstukken ter 
verantwoording, voor 20 september van het afgelopen sportjaar. 

Specifieke 
voorwaarden 

• bij het luik 'club- & algemene werking' bedraagt de minimale 
waarde van een punt 3 euro en de maximale waarde 5 euro. Als er 
een saldo is, zal dit volgens de gehanteerde weging verdeeld 
worden over de drie andere categorieën. 

• bij het luik 'vorming' bedraagt de minimale waarde van een punt 3 
euro en de maximale waarde 5 euro. Als er een saldo is, zal dit 
volgens de gehanteerde weging verdeeld worden over de drie 
andere categorieën. 
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Competitiesubsidie 

3. Bijkomende subsidies voor jeugdwerking 

Bovenop de gewone subsidievoorwaarden en de bijkomende kwaliteitscriteria dient de 
sportvereniging te voldoen aan volgende bijkomende criteria: 

• de sportvereniging heeft een vzw-statuut 
• de sportvereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie 
• de sportvereniging heeft:  

o minstens 30% jeugdleden en 24 jeugdleden 
o of minstens 50 jeugdleden 

(een G-sporter telt voor 2 leden) 

 

  

Bedrag 

• voor competitieploegen (maximaal 8 ploegen):  
o 250 euro per ploeg als de training gegeven wordt door een 

sportbegeleider van categorie A of B 
o 125 euro per ploeg als de training gegeven wordt door een 

sportbegeleider van categorie C 
• voor individuele competitiesporters (maximaal 50 individuele 

competitiesporters):  
o 40 euro per individuele competitiesporter als de training gegeven 

wordt door een sportbegeleider van categorie A of B 
o 20 euro per individuele competitiesporter als de training gegeven 

wordt door een sportbegeleider van categorie C 
• voor de organisatie van een meeting/tornooi dat de reguliere 

competitie overstijgt:  
o 150 euro eenmalig per werkjaar 

• voor de organisatie van sporttechnische stages voor clubleden tijdens 
de vakantieperiodes:  
o 50 euro per dag, met een maximum van 300 euro per werkjaar 

Verantwoording 
Indienen van een verslagformulier met bijhorende bewijsstukken ter 
verantwoording, voor 20 september van het afgelopen sportjaar. 

Specifieke 
voorwaarden 

• de competitiemomenten staan vermeld op de kalender van de 
desbetreffende sportfederatie/sportbond 

• competitieploegen moeten uit minstens 5 personen bestaan 
• Individuele competitiesporters  nemen deel aan minstens 3 

competitiemomenten 
• de competitiesporters:  

o krijgen minstens 1 uur per week training 
o zijn niet jonger dan 6 jaar 
o krijgen geen bezoldiging voor hun sportbeoefening 
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Extra huursubsidies voor jeugdwerking 

Extra subsidie voor, op basis van losse uren, officieel tewerkgestelde deskundige 
jeugdsportbegeleiders 

  

  

Bedrag 
maximaal 50% van de gemaakte kosten met een maximum van 7.500 euro 
subsidie per werkjaar 

Verantwoording 
Indienen van een verslagformulier met bijhorende bewijsstukken ter 
verantwoording, voor 20 september van het afgelopen sportjaar. 

Specifieke 
voorwaarden 

• jeugdwerking waarvoor al op het instapniveau huursubsidies zijn 
toegekend, komt niet meer in aanmerking 

• beheerskosten komen in aanmerking voor deze extra huursubsidie 
voor jeugdwerking 

  

Bedrag 

Tussenkomst per uur, met een maximum van 10.000 euro subsidie per 
sportvereniging per werkjaar: 

• 9 euro per uur voor begeleiding aan jeugdwerking 
• voor zondagswerk: 50% van de factuur van Sportwerk 

Verantwoording 
Indienen van een verslagformulier met bijhorende bewijsstukken ter 
verantwoording, voor 20 september van het afgelopen sportjaar. 

Specifieke 
voorwaarden 

• de jeugdsportbegeleider:  
o wordt, aan de hand van de VGC-inschalingstabel voor officieel 

tewerkgestelde jeugdsportbegeleiders (bijlage 6) 
o heeft voor de begeleidingsopdracht een overeenkomst op basis 

van losse uren via officiële tewerkstelling (geen 
vrijwilligersvergoeding) 

• in geval van zondagwerk komt enkel een overeenkomst via 
Sportwerk in aanmerking 

• jeugdwerking waarvoor op het instapniveau al subsidies voor 
deskundige begeleiding zijn toegekend, komt niet meer in 
aanmerking 
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Subsidie voor een jeugdsportcoördinator 

4. Bijkomende subsidies voor G-sport 

Bovenop de gewone subsidievoorwaarden en de bijkomende kwaliteitscriteria dient de 
sportvereniging te voldoen aan volgend bijkomend criterium: 

• de sportvereniging heeft een vzw-statuut 

Extra huursubsidie voor G-sportwerking 

Extra subsidie voor, op basis van losse uren, officieel tewerkgestelde deskundige G-
sportbegeleiders 

  

Bedrag 

• de jeugdsportcoördinator kan worden vergoed voor zijn al dan niet 
officiële tewerkstelling aan: 5 EUR per actief uur met een 
maximum van 1.000 EUR per jaar  

Verantwoording 
Indienen van een verslagformulier met bijhorende bewijsstukken ter 
verantwoording, voor 20 september van het afgelopen sportjaar. 

Specifieke 
voorwaarden 

• er zijn minstens 3 deskundige jeugdsportbegeleiders actief in de 
sportvereniging 

• de jeugdwerking van de sportvereniging bestaat uit een aanbod van 
minimaal 3 uren per week 

• de jeugdsportcoördinator wordt ingeschaald binnen categorie A, B 
of C, enkel het VTS-diploma bewegingsanimator, gekoppeld aan 
sporttak-specifieke kennis (zie bijlage 1) 

• de jeugdsportcoördinator ondertekent de engagementsverklaring 
rond het profiel van de jeugdsportcoördinator (Bijlage 4) 

• maximaal 1 jeugdsportcoördinator per sportvereniging 
• het aantal gesubsidieerde uren per week kan nooit hoger zijn dan 

het aantal uren jeugdtraining per week in de sportvereniging 

  

Bedrag 
Maximaal 50% van de gemaakte kosten met een maximum van 5.000 euro 
subsidie per werkjaar. 

Verantwoording 
Indienen van een verslagformulier met bijhorende bewijsstukken ter 
verantwoording, voor 20 september van het afgelopen sportjaar. 

Specifieke 
voorwaarden 

• onder deze huurkosten wordt ook de huur van handicap specifiek 
sportmateriaal vervat 

• G-sportwerking waarvoor al op het instapniveau en het extra 
jeugdniveau huursubsidies zijn toegekend, komt niet meer in 
aanmerking 

• beheerskosten komen in aanmerking voor deze extra huursubsidie 
voor G-sportwerking 
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✓ Verloop subsidiedossier 

Aanvraag 

• voor nieuwe sportverenigingen kan er doorlopend een erkenningsaanvraag 
ingediend worden via het e-loket. In functie van de erkenningsaanvraag moeten 
aanvragers zich eerst registreren op het e-loket. 

• reeds erkende sportverenigingen moeten een verslagformulier indienen voor 20 
september voor het afgelopen sportjaar. Aan de hand van dit verslagformulier 
worden er een automatische erkenning aan de sportvereniging gegeven, als deze nog 
steeds aan de erkenningsvoorwaarden voldoet. 

• uiterlijk op 15 juni voor de start van het komende sportjaar moet het 
activiteitenoverzicht zijn ingevuld op Sport.Brussels 

• via het VGC-subsidieloket: http://subsidies.vgc.be 

Verslag 

• aan de hand van het verslagformulier op het subsidieloket (al dan niet met 
bewijsstukken en nodige bijlagen) 

• uiterlijk te indienen op 20 september voor de werking van het voorbije werkjaar 

Toekenning 

Bedrag 

Tussenkomst per uur, met een maximum van 5.000 euro subsidie per 
sportvereniging per werkjaar: 

• 9 euro per uur voor begeleiding aan G-sportleden 
• voor zondagswerk: 50% van de factuur van Sportwerk 

Verantwoording 
Indienen van een verslagformulier met bijhorende bewijsstukken ter 
verantwoording, voor 20 september van het afgelopen sportjaar. 

Specifieke 
voorwaarden 

• de sportbegeleider:  
o wordt, aan de hand van de VGC-inschalingstabel voor 

sportbegeleiders, ingeschaald in categorie A, B of C (met 
uitzondering van het subtype ‘begeleidingservaring’) 

o heeft voor de begeleidingsopdracht een overeenkomst op basis 
van losse uren via officiële tewerkstelling (geen 
vrijwilligersvegoeding) 

• in geval van zondagwerk komt enkel een overeenkomst via 
Sportwerk in aanmerking 

• G-sportwerking waarvoor al op het instapniveau en het extra 
jeugdniveau huursubsidies zijn toegekend, komt niet meer in 
aanmerking 

http://subsidies.vgc.be/
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De toekenning van de subsidie gebeurt op basis van het verslagdossier. 

De subsidies voor, op basis van losse uren, officieel tewerkgestelde deskundige begeleiders 
gebeurt als volgt: 

• 70% voorschot op basis van het aanvraagdossier (Indien specifiek wordt gevraagd 
voor een voorschot) 

• 30% saldo op basis van een factuur van de gemaakte kosten, dit maakt deel uit van 
het verslagdossier 

Indien de middelen voor de toekenning van de kwaliteitssubsidie (obv. puntentabel) 
onvoldoende zijn, dan worden de huursubsidies naar beneden bijgesteld. 

De subsidie wordt betaald door overschrijving op de post- of bankrekening op naam van de 
sportvereniging (de aanvrager is verantwoordelijk voor het aanleveren van een geldig 
bankattest bij eventuele wijzigingen in het rekeningnummer, zeteladres of naam van de 
sportvereniging). 

In alle vormen van communicatie wordt de VGC-sportdienst vermeld als subsidiërende 
overheid, volgens de richtlijnen van de huisstijlgids van de VGC. 
Download hiervoor het Sport-N-Brussellogo. 

 

✓ Definities 

- sportvereniging 

Een specifiek sportinitiatief van een groep van mensen die zich als feitelijke vereniging of 
vzw heeft georganiseerd, met als eerste doelstelling voor alle leden een duurzame 
sportwerking te organiseren waarbij de fysieke inspanning centraal staat. De beoefende 
activiteiten staan op de sporttakkenlijst. 

- duurzame sportwerking binnen de sportvereniging 

Minstens tweewekelijks een sportaanbod organiseren gedurende minstens 30 weken per 
werkjaar of een sportaanbod organiseren waarbij minstens 25 sportactiviteiten verspreid 
zijn over het werkjaar. 

- sporttakkenlijst 

Een lijst met sporttakken die in aanmerking komen om sportverenigingen te subsidiëren. Het 
collegelid legt deze lijst vast. 

- sportinitiatieven 

Initiatieven die Brusselaars aanzetten om te sporten of te bewegen 

https://www.vgc.be/node/96
https://www.vgc.be/media/762
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Het zijn initiatieven die ofwel 

• bijdragen aan het sportaanbod in de vrije tijd voor Brusselaars of die dat aanbod 
vergroten; 

• de kwaliteit van het sportaanbod bewaken of verhogen; 

Brusselaars aanmoedigen om deel te nemen aan het sportaanbod in de vrije tijd. 

- deskundige begeleiding 

Een sportbegeleider die door opleiding of elders verworven competenties over voldoende 
pedagogische, didactische en sporttechnische kennis beschikt om de activiteit op een 
kwalitatieve manier te begeleiden. 

- startende sportvereniging 

Een nieuwe sportvereniging die minder dan 6 maanden actief is. 

- open vereniging 

De vereniging maakt haar werking ruim openbaar bekend en in principe kan iedereen lid 
worden van de vereniging. 

- G-sport 

Elke sportparticipatie voor personen met een langdurige fysieke, psychische, verstandelijke 
of zintuiglijke beperking die hen, door diverse drempels, kan beletten volledig, daadwerkelijk 
en op voet van gelijkheid met anderen te participeren aan het sportaanbod, hetzij regulier 
hetzij specifiek. 

- G-sportleden 

Sportende leden die aan G-sport doen. 

- G-sportvereniging 

Een vereniging waarvan meer dan de helft van de leden personen met een beperking zijn en 
die een aangepast sportaanbod aanbieden voor deze personen met een beperking. 

- sportvereniging met een G-afdeling 

Een vereniging die binnen haar werking een afdeling met een G-sportaanbod heeft met 
minimaal 2 leden. 

- jeugdleden 

Sportende leden tot en met de leeftijd van 18 jaar. 
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- jeugdwerking 

De sportmomenten waarbij minstens 80% van de deelnemende leden jeugdleden zijn. 

- volwassen leden 

Sportende leden vanaf de leeftijd van 19 jaar. 

- volwassenenwerking 

De sportmomenten waarbij minstens 20% van de deelnemende leden volwassen leden zijn. 

- jeugdsportcoördinator 

Een gekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de sportvereniging 
coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-pedagogische en 
organisatorische vlak. 

- veiligheidsscan 

Instrument om aan te tonen of, en op welke manier de sportvereniging actief werkt aan 
sporten in een veilige sportomgeving. 
Dit instrument wordt uitgewerkt en toegepast door de administratie. 

- werkjaar voor sportverengingen 

Één sportseizoen, dat naargelang de beoefende sporttak, valt tussen 1 juli en 31 augustus 
van het daarop volgende kalenderjaar. 

- Vlaamse Trainersschool (VTS) 

Officieel erkend als uitvoerend orgaan om de decretale opdracht van Sport Vlaanderen voor 
sportkaderopleiding te helpen realiseren. 

- opleiding 

Vorming waarbij als finaliteit (meestal na het afleggen van een proef) een diploma wordt 
behaald, dat in het Vlaamse sportlandschap als referentie wordt aanvaard voor het 
verwerven van (andere dan) sporttakspecifieke pedagogisch-didactische vaardigheden en als 
deskundige begeleider te worden ingeschakeld. 

- bijscholing 

Vorming die gericht is op het beheersen of verbeteren van sporttakgerichte (of andere) 
kennis en vaardigheden die bijdragen tot de kwaliteit van de deskundige begeleiding. 

- Sportwerk Vlaanderen 
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Vzw ter ondersteuning en bevordering van de professionele tewerkstelling van de 
sportsector, hierna Sportwerk genoemd. 

- VGC-sportraad 

Adviesorgaan dat samengesteld is door en advies verstrekt aan het bevoegd collegelid voor 
sport. 

- de administratie 

De dienst die binnen de administratie van de VGC instaat voor de uitvoering van het 
sportbeleid. 
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✓ Bijlage 

VGC-inschalingstabel voor sportbegeleiders 

Categorie A 

• Afgestudeerd Bachelor / Master Lichamelijke Opvoeding 
• Afgestudeerd Bachelor Kleuter- en lager onderwijs + sporttakspecifiek getuigschrift 
• Afgestudeerd Bachelor / Master Kinesitherapie + sporttakspecifiek getuigschrift 

 
Voor sporttakken met VTS-opleiding(1, 3): 

• VTS-Trainer A 

• VTS-Trainer B 
• VTS-Instructeur 

 
Voor sporttakken zonder VTS-opleiding(2, 3): 

• Gespecialiseerd diploma als lesgever binnen de sporttak 
 
Categorie B 

• Geslaagd 2de Bachelor Lichamelijke Opvoeding 

• Afgestudeerd Bachelor Kleuter- en lager onderwijs 
• Afgestudeerd Bachelor / Master Kinesitherapie 

 
Voor sporttakken met VTS-opleiding(1, 3): 

• VTS-Initiator 
 
Voor sporttakken zonder VTS-opleiding(2, 3): 

• Gespecialiseerd getuigschrift als lesgever binnen de sporttak 
 

Categorie C 
• Geslaagd 1ste Bachelor Lichamelijke Opvoeding 

• Geslaagd 2de Bachelor Keuter- en lager onderwijs 
• Geslaagd 2de Bachelor Kinesitherapie 
• 5 jaar begeleidingservaring binnen de sporttak (minimum 21 jaar) 

 
Voor sporttakken met VTS-opleiding(1, 3): 

• VTS-Bewegingsanimator 
 
Voor sporttakken zonder VTS-opleiding(2, 3): 

• Basisgetuigschrift als lesgever binnen de sporttak 
 
Categorie D (assistent)4 

• Student 1ste Bachelor Lichamelijke Opvoeding 
• Geslaagd 1ste Bachelor Kleuter- en lager onderwijs 

• Geslaagd 1ste Bachelor Kinesitherapie 
• Student sportwetenschappen (minimum 17 jaar) 
• 3 jaar begeleidingservaring binnen de sporttak (minimum 19 jaar) 

 
Voor sporttakken met VTS-opleiding(1, 3): 

• VTS-Start to coach 
• VTS-Aspirant-initiator 
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 VTS-Multimove- en sportsnackbegeleider 
Extra inclusie- en G-sportbegeleiders op maat 

Een begeleider die door opleiding, bijscholing of ervaring specifieke competenties 
heeft ontwikkeld om personen met een specifieke ondersteuningsnood te 
begeleiden (zodat die volwaardig en evenwaardig aan het reguliere sportaanbod 
kunnen participeren). 
 

1 Enkel koppeling van de opleiding of het VTS-diploma aan de disciplines waarvoor de opleiding 
geldig is. 
 
2 Getuigschriften en diploma’s worden indien mogelijk in samenspraak met de federatie 
ingeschaald en waar mogelijk ook op basis van de assimilatietabel van de VTS. Als de erkende 
sportfederatie en VTS geen ondersteuning bieden kan na analyse door de VGC-sportdienst en 
goedkeuring van de sportraad een diploma worden opgenomen in de VGC-assimilatietabel. 
 
3 Specifiek voor G-sport en inclusie komen doelgroepgerichte opleidingen ook in aanmerking. De 
opleidingen moet worden bekeken i.f.v. het sportaanbod. Toegestane opleidingen kunnen zijn: 
ergotherapie, orthopedagogie, pedagogie, Jeugd- en Gehandicaptenzorg, verzorging, verpleegster, 
bijzondere jeugdzorg, opvoeder….  

 


