
G-sport Vlaanderen

Opleidingen en bijscholingen



• VTS sportkaderopleidingen

• Bijscholingen (VTS Plus, marathon, dag van de trainer, …)

• G-sport in …

In een notendop

• Kalender opleidingen (gsportvlaanderen.be/opleidingen)

• Eigen

• Derden

• Ondersteuning

https://www.gsportvlaanderen.be/opleidingen


• “Owner”

• Initiator Goalbal / torbal

• Initiator Boccia

• (+ S2C)

• G-sport in andere sporttakken (G-sport vormingswijzer → 2.0-versie?)

• Bijscholingen

➢ VTS Plus: Omgaan met G-sporters, hoe maak ik mijn sport 

autismevriendelijk, (geestig gezond sporten)

➢ VTS bijscholingsmarathon, Dag van de trainer, … (topics, met eigen invulling)

Vlaamse Trainersschool

https://www.gsportvlaanderen.be/uploads/documents/20200115_integratie-G-sport-in-opleiding-en-bijscholing.pdf


Divers, wisselend en groeiend aanbod (link kenniscentrum)

• Eigen (organisatie ≠ spreker of expert, meestal open voor iedereen)

➢ “Intern”: officials, trefmomenten, API-intervisie, …

➢ “Sporttechnisch”: showdown, zwemmen, atletiek (wheelen), …

➢ “Doelgroep”: trefdagen, praktijkdag, sporten met een chronische aandoening, ASS…

➢ “Allerlei”: start to core, advies aangepaste fietsen, rolstoelvaardigheden, classificatie, …

• Derden

➢ Federaties: (INI-)sportkaderopleidingen, bijscholingsdagen cfr kaderweekend, 

Swimconference, niemand buitenspel, G-golf, G-dans, …

➢ Andere: sterkmakers in autisme, G-sportsymposium, hogescholen / universiteiten…

Andere opleidingen / bijscholingen

https://www.gsportvlaanderen.be/afgelopen-opleidingen


Blik vooruit… what’s in it for me?

• VTS: G-sport in sporttak (contact DSKO?)

• ∆ Opleidingsstructuur

• Opkomst - delen samen? Omgaan met G-
sporters (e-module)…

• Buiten VTS

• Trainers (en breeder voor clubs)

• Twee richtingen (kenniscentrum)

• In de pijplijn:

• ASS in sportcontext

• Safe Parasport Allies

• …

• Wat kan of wil je nu al kwijt (evt post-it)

• Geel = topics, ideeën, noden

• Oranje = (andere) vragen



Kenniscentrum (NIEUW!)

UITBREIDEN CENTRALISEREN

KENNIS

DELENVERBINDEN



Kenniscentrum

UITBREIDEN

✓ Op de hoogte blijven van 

lopende en nieuwe studies

✓ Stimuleren en ondersteunen en 

uitvoeren van nieuwe 

(onderzoeks)projecten



Kenniscentrum

CENTRALISEREN

✓ Kennisbank uitbouwen

✓ Centraliseren en documenteren van 

praktijkkennis

✓ Centraal aanspreekpunt voor alle 

vragen rond (wetenschap en) G-sport



Kenniscentrum

DELEN

✓ Laagdrempelig vertalen van 

onderzoeksresultaten

✓ Bijscholingen organiseren

✓ Alternatieve kanalen gebruiken



Kenniscentrum

VERBINDEN

✓ Samenbrengen van de verschillende 

partners (meetings, symposium,…)

✓ Duurzaam samenwerken met 

praktijkexperten en onderzoeks- en 

onderwijsinstellingen



“What’s in it for us?”

KENNIS ROND G-SPORT: VRAGEN STAAT VRIJ!

NETWERK VAN EXPERTEN IFV KENNISDELING

WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING VAN JOUW 

WERKING/PROJECTEN

SAMENWERKING MET ONDERWIJSINSTELLINGEN: 

STAGES/STUDENTENPROJECTEN BINNEN G-SPORT




