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A. Registratie doelgroep 

 

Boomstructuur: G-sportinfo in het databestand 

 

Doel: meten is weten! Cijfers over het aantal aangesloten sporters met een 
beperking en clubs waar G-sporters actief zijn kunnen een voedingsbron zijn voor 
de integratie van G-sport in het beleidsplan, een gerichte communicatiestrategie… 
én is ook belangrijk om een goede toeleiding van potentiële G-sporters te kunnen 
garanderen! 

 

 

1. Omschrijving 
 

De term G-sport wordt gebruikt voor het sporten of bewegen door een persoon 

met een beperking of kwetsbaarheid. In Vlaanderen onderscheiden we 8 

subdoelgroepen: 
• Blinden en slechtzienden 
• Doven en slechthorenden 

• Personen met autisme(spectrumstoornis) 

• Personen met een fysieke beperking (sport zonder rolstoel) 

• Personen met een fysieke beperking (sport met rolstoel) 

• Personen met een psychische kwetsbaarheid 

• Personen met een verstandelijke beperking 

• Personen met een chronische aandoening 
 
 

 

G-sporter Gehandicapten 

Personen met een handicap  Mindervaliden 

Personen met een beperking  

Fysiek Fysisch/ motorisch 

Verstandelijk Mentaal 

Aandoening Ziekte 
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Wil je een afkorting gebruiken? Gebruik dan de volgende: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Databestand 
 

 

• Bied leden de mogelijkheid om aan te geven dat hij/zij een beperking heeft. 
 

• Koppel dit aan het luik met de persoonlijke gegevens van een lid. 
 

• Personen met een psychische kwetsbaarheid behoren tot de doelgroep G-
sporters. Indien je als federatie geen intentie hebt om een aangepast 
aanbod voor deze doelgroep te organiseren is het minder aangewezen om 
deze op te nemen in de registratiemogelijkheden. 

 
• Voorzie de subdoelgroepen die je wil inventariseren. Dit kan in functie van de 

mogelijkheden om de sport te beoefenen. 
 

 Vlaamse Roeiliga  

Blinden en slechtzienden 

Doven en slechthorenden 

Autismespectrumstoornis 

Verstandelijke handicap 

Fysieke handicap – sport zonder rolstoel 

 

Je kan niet met de rolstoel in 
een boot → fysieke handicap – 
sport met rolstoel is niet 
opgenomen in de mogelijkheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporters met een handicap G-sporters 

Blinden en slechtzienden VI 

Doven en slechthorenden AU 

Autismespectrumstoornis ASS 

Fysieke handicap – sport zonder rolstoel FYS  

Fysieke handicap – sport met rolstoel FYS R 

Psychische kwetsbaarheid PSY 

Verstandelijke handicap VE 

Chronische aandoening CHR 
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• Laat het (huidige) aanbod voor de doelgroep niet de referentie zijn voor de 
registratie in het databestand maar wel andersom. 

 

 Aanbod Databestand  

R-tennis circuit 

VE-tennis 

Fysieke handicap – sport met rolstoel 

Verstandelijke handicap 

Autismespectrumstoornis 

Fysieke handicap – sport zonder rolstoel 
 

Blinden en slechtzienden 

Doven en slechthorenden 

Het geeft je 
geen volledig 
beeld van het 
aantal 
aangesloten 
G-sporters 

 

 

 

Het biedt 
kansen om 
een nieuw 
aanbod op te 
starten 

 

Databestand Aanbod 

Blinden en slechtzienden Blindenvoetbal 

Doven en slechthorenden Dovenvoetbal 

Autismespectrumstoornis Auti-voetbal 

Verstandelijke handicap VE-voetbal 

Fysieke handicap – sport zonder rolstoel CP+-voetbal 

Amputee voetbal 

Fysieke handicap – sport met rolstoel Rolstoelvoetbal 
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B. Registratie classificatie of sportklasse 

• Maak dit geen verplicht veld. Een lid kiest zelf of hij deze info doorgeeft bij aansluiting 
m.a.w. of hij wil genieten van een aangepast sportaanbod, faciliteiten of bijkomende 
ondersteuning. Vraag geen bewijs op om deze beperking te erkennen. Het kan een 
drempel zijn voor je leden om aan te geven dat er extra noden zijn. Je kan wel een 
bewijs opvragen indien je hier bepaalde faciliteit of extra ondersteuning aan koppelt. 

 
Enkele voorbeelden: 

• Verminderde lidmaatschapsbijdrage 
• Erkenning als G-sporter binnen jeugdsportproject 
• Ondersteuning tijdens wedstrijden (vb. begeleiding toegestaan) 
• Deelname aan afzonderlijke G-wedstrijdcircuit 
• Bekomen van een sportklasse of classificatie in functie van competitie 

 
 

 

1. Omschrijving 
 

Classificatie groepeert G-sporters in sportklassen, volgens de impact van de 
beperking op de prestatie. Het classificatiesysteem draagt bij aan het 
waarborgen van eerlijke wedstrijdsport voor personen met een beperking 
omdat het vastlegt wie aan welke sporttak of –discipline mag meedoen in 
competitieverband. Het zorgt er voor dat de invloed van de beperking in 
eenzelfde sportklasse zo gelijkwaardig mogelijk is. 

 
Een sporter die niet één van de tien erkende beperkingen heeft om 
competitiesport te beoefenen, krijgt de sportklasse NE (‘not eligible’). Dit is 
ook een officiële sportklasse. 

 

• Classificatieveld(en) voorzien bij elk aanbod met een competitie-element. 
• Creëren van een Vlaamse sportklasse – gekoppeld aan een attest. 

• Verstandelijke handicap – VE-attest 
• Autisme – ASS-attest 

• Overnemen van bestaande procedure en attesten voor Vlaamse classificatie 

verstandelijke, auditieve handicap en autisme. 

• Zorg ervoor dat in je GDPR register en privacy verklaring melding maakt dat 

gevoelige gegevens worden bijgehouden. 

 

 
• Bestaande sportklasse inruilen voor Vlaamse sportklasse. 
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• G-sport Vlaanderen publiceert de classificatielijsten per doelgroep en 

sporttak (fysieke beperking) van atleten die volgens de officiële procedure 
zijn verlopen. In deze lijst wordt ook de status en datum van herziening 
(indien van toepassing) opgenomen.  
 

• Sportklassen kunnen wijzigen; bijvoorbeeld door internationale 
reglementswijziging. Kiezen voor de voorgeprogrammeerde sportklassen kan 
een extra kost betekenen. 

 

2. Databestand 
 

• Het is belangrijk om het resultaat van de classificatie, m.a.w de sportklasse en 
status, bij te houden in het databestand. Eventueel kan ook de datum van 
herziening worden opgenomen. 

• Koppel classificatie niet als een verplicht veld aan de persoonsgegevens. 
Classificatie is enkel verplicht bij officiële competitie waarbij internationaal 
ook classificatieregels van kracht zijn. 

• Je kan de registratie van de sportklasse integreren in het luik met de 
algemene gegevens of afzonderlijk toevoegen. 

 
Voorbeeld atletiek 

 

 Afzonderlijke luik classificatie  

CLASSIFICATIE  
 

Het veld 
classificatie kan je 
openstellen voor 
een keuze 
antwoord (lijst van 
sportklassen) of 
een kort antwoord 
 
 
Het veld status kan 
je openstellen voor  
een keuze 
antwoord of een  
kort antwoord

Classificatie 11 
12 

13 

20 

21 

71 

81 

… 

Internationale sportklasse voor VI 

Internationale sportklasse voor VI 

Internationale sportklasse voor VI 

Internationale sportklasse voor VE 

Vlaamse sportklasse voor VE 

Vlaamse sportklasse voor AU 

Vlaamse sportklasse voor ASS 

Status * Bc 

Bfrd 

C 

R 

FRD 

Belgium Confirmed 

Belgium fixed review date 

Confirmed 

Review 

Fixed Review Date 
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C. Registratie extra informatie (bij sommige sporten) 

* het tekstveld status is opengesteld als: 
→ Keuze antwoord: datum te herzien toevoegen in bijkomend tekstveld (zie C) 
→ Kort antwoord: datum te herzien in het tekstveld toevoegen 

 

 Integratie in luik met persoonlijke gegevens als selectielijst  
 

INDIVIDUELE GEGEVENS 

 

De status en datum 
te herzien kan 
worden opgenomen 
in een extra tekstveld 
voor bijkomende 
informatie (zie C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Omschrijving 
 

Het is aangewezen om informatie zoals uitzonderingsregels met betrekking tot de 

sportklasse, de datum van herziening (indien deze nog niet werd opgenomen) … bij 

te houden in het databestand. 

 
2. Databestand 

 
Aangezien deze informatie nog steeds betrekking heeft op de classificatie, raden 
we aan een extra tekstveld te voorzien bij het veld van de sportklasse. 

 

 

Naam: 

Voornaam: 

… 

Beperking 

ASS 

ASS-attest 

Auditief 
71 

Fysiek – sport met rolstoel 

31 
32 

… 

Fysiek – sport zonder rolstoel 

35 
36 

… 

Psychisch 

Verstandelijk 
20 

VE-attest 

Visueel 
11 

12 

13 
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Uitzonderingsregels: A/6/12+ 

Voorbeeld zwemmen: 

 
 

G-sport Vlaanderen vzw helpt je graag op weg bij het aanpassen van je databestand! 

Contactpersoon: Elien Moerman – elien.moerman@gsportvlaanderen.be 

mailto:elien.moerman@gsportvlaanderen.be

