VOORSTEL VAN RESOLUTIE VAN MEVROUW ULLA WERBROUCK EN DE HEREN LODE VEREECK, BART
CARON, FILIP WATTEEUW EN BOUDEWIJN BOUCKAERT EN MEVROUW ELISABETH MEULEMAN
BETREFFENDE DE VLAAMSE TOPSPORTSCHOLEN, SPECIFIEK VOOR WAT BETREFT DE
TOPSPORTSCHOOL HANDBAL
TOELICHTING
Dertien jaar na het oprichten van de Vlaamse topsportscholen is er eindelijk een globale evaluatie
beschikbaar die per sporttak een aantal beleidsaanbevelingen formuleert, die Vlaams minister
Muyters wenst in te voeren vanaf het begin van het schooljaar 2011-2012.
Indien deze beleidsaanbevelingen geconsolideerd worden, zal de topsportschool Handbal hierbij het
hardst getroffen worden, want deze moet op een termijn van twee jaar volledig verdwijnen. De
Taskforce Topsport wenst, als alternatief voor de voornoemde afgeschafte topsportopleiding
Handbal, in te zetten op lokale initiatieven opgezet door de betrokken handbalfederatie en op het
professionaliseren van de handbalclubs ter begeleiding van jonge, beloftevolle handballers.
De timing voor het invoeren van deze beleidsaanbevelingen is, op zijn zachtst uitgedrukt, ongelukkig
gekozen omwille van het feit dat de topsportschool Handbal in zijn geheel afgeschaft zal worden
vanaf het begin van het schooljaar 2011-2012, waarbij de opleiding van de handbaltalenten zal
moeten geschieden d.m.v. lokale initiatieven opgezet door de handbalfederatie en door de
handbalclubs. Dit zal, zowel financieel als kwalitatief, veel inspanningen van hen vergen, waarbij in
de evaluatie met zoveel woorden aangegeven werd, dat ze niet klaar zijn om deze taak ten volle op
zich te nemen en als dusdanig een evenwaardig alternatief te vormen voor de bestaande
topsportscholen. Dit in tegenstelling tot de topsportopleiding, waarvan de meerwaarde in de
evaluatie wordt onderkend.
Via onderhevige resolutie wordt dan ook beoogt om de derde graad van de topsportschool Handbal
te behouden, op voorwaarde dat deze bekostigd wordt door de Vlaamse Handbalfederatie zelf, zoals
door hen overigens werd voorgesteld. Hierdoor kan er ook een overgangsfase voor de
handbalfederatie en de handbalclubs ingebouwd worden waardoor de broodnodige tijd gewonnen
wordt voor het (verder) ontwikkelen en uitbouwen van lokale initiatieven, opgezet door de
handbalfederatie, en de handbalclubs, zodat deze hun structuur en werking op het gebied van
begeleiding, vorming en ondersteuning van jonge, talentvolle handballers geleidelijk aan kunnen
optimaliseren en professionaliseren.
Hierbij is het echter ook essentieel dat er tevens middelen worden verschoven. De topsportschool
Handbal zal geleidelijk aan uitdoven en de nadruk zal hierbij logischerwijze geleidelijk aan
verschuiven naar de lokale initiatieven, opgezet door de handbalfederatie, en naar de handbalclubs
toe. Hierbij is het ook logisch dat de middelen die de Vlaamse overheid, ter ondersteuning van de
topsportschool Handbal, aanwendde systematisch mee verschuiven naar de lokale initiatieven en de
handbalclubs toe, en dit gelijktijdig en evenredig met de verschuiving van de activiteiten m.b.t. de
topsportschool Handbal. Dit ter compensatie van de extra belasting die de handbalfederatie en de
handbalclubs zullen ondervinden omwille van de verschuiving van de opleidingsinspanningen.
Tijdens de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media dd. 16 juni 2011 pleitte collega Lode Ceyssens
voor het behoud van de derde graad binnen de topsportschool zoals blijkt uit volgend citaat:
“Minister, die derde graad kan een zeer geschikte overgangsmaatregel zijn. Ik houd een warm
pleidooi om dat te behouden. Ik heb geen duidelijke reden gehoord waarom de derde graad niet als
overgangsmaatregel zou kunnen worden behouden. Het kost trouwens geen bijkomend geld
aangezien het wordt gefinancierd vanuit de federatie zelf.”
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Voorliggende resolutie beoogt het behoud van de derde graad handbal binnen de topsportschool.
Ulla Werbrouck
Lode Vereeck
Bart Caron
Filip Watteeuw
Boudewijn Bouckaert
Elisabeth Meuleman
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DAMES EN HEREN,
VOORSTEL VAN RESOLUTIE
Het Vlaams Parlement,
−

gelet op:
o het Topsportactieplan II, waarin gesteld wordt dat uiterlijk tegen het einde van het schooljaar
2010-2011, in nauw overleg met de betrokken topsportfederaties en op basis van de
onderzoeksresultaten van de evaluatieve studie over de topsportscholen, voor zover relevant
en beschikbaar, dient uitgemaakt te worden, voor welke sporttakken/disciplines en in welke
graden de topsportschool verder dient ingericht te worden en waarvoor op dat moment
eveneens mogelijke alternatieven uitgewerkt en opstartklaar dienen te zijn;
o de vaststellingen vervat in de VUB-studie ‘de effectiviteit van de topsportscholen in
Vlaanderen’ en de conclusies en de beleidsaanbevelingen uit het globale evaluatierapport
van de Vlaamse topsportscholen;
o

−

de beleidsnota Sport 2009-2014 én de beleidbrief Sport 2010-2011;

overwegende dat:
o uit de evaluatie van de topsportscholen onder meer blijkt dat de topsportscholen qua
uitstroom niet voldoende effectief zijn;
o in het evaluatierapport het invoeren van de daarin vervat zijnde beleidsaanbevelingen vanaf
het begin van het schooljaar 2011-2012 wordt beoogd, wat impliceert dat, op zeer korte
termijn, het huidige aanbod van de Vlaamse topsportopleidingen, wordt gereduceerd,
zonder dat hiervoor, op dit ogenblik, in Vlaanderen, een kwalitatief evenwaardig alternatief
op lokaal niveau voorhanden is, laat staan dat daartoe een evenwaardig alternatief werd
uitgewerkt of opstartklaar is, dit werd nochtans als voorwaarde geformuleerd in het
Topsportactieplan II;
o de beleidsconclusies en de -aanbevelingen voor wat betreft de diverse sportdisciplines
onderling niet corresponderen; de meerwaarde van een opleiding in een topsportschool voor
geen enkele sportdiscipline in twijfel wordt getrokken; er, conform de beleidsconclusies en –
aanbevelingen evenwel een aantal richtingen topsport geheel of gedeeltelijk worden
geschrapt; er bij afwezigheid van een evenwaardig alternatief beleidsmatig wordt ingezet op
kwalitatief minderwaardige lokale initiatieven;
o in de beleidsaanbevelingen zowel de nadruk wordt gelegd op lokale initiatieven, opgezet
door de federaties, als op de begeleiding en ondersteuning door de sportclubs, waarbij
duidelijk in de conclusies wordt aangegeven dat (op dit ogenblik) de sportclubs onvoldoende
kwaliteit en ondersteuning kunnen bieden aan de leerlingen topsport; er bovendien duidelijk
aangegeven wordt dat bestaande lokale initiatieven opgezet door de federaties kwalitatief
nog in hun kinderschoenen staan of zelfs nog niet opgestart zijn;
o de sportclubs in Vlaanderen het moeilijk hebben om hun beperkt aantal topsporters op een
kwalitatieve manier op te leiden; zeker omdat dit zware financiële en kwalitatieve
inspanningen vergt en de financiële middelen daartoe veelal niet voorhanden zijn evenals de
broodnodige kwalitatief opgeleidde trainers;
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o de Vlaamse Handbalfederatie zelf een initiatief heeft ontwikkeld ter behoud van de derde
graad topsportschool Handbal, waar nu reeds alle expertise en ervaring gebundeld is, op
eigen kosten; de Vlaamse Handbalfederatie daarnaast de nodige initiatieven zal ontwikkelen
om zowel de lokale initiatieven, opgestart door te Handbalfederatie, als de sportclubs op een
kwalitatieve manier te ondersteunen en uit te bouwen zodat beloftevolle handballers in de
leeftijdscategorie 12-16 op een kwaliteitsvolle manier opgeleid kunnen worden, teneinde
daarna te kunnen instromen in de derde graad van de topsportschool;
−

vraagt de Vlaamse Regering:

1°

om er bij de Vlaamse minister van Sport op aan te dringen om, betreffende de topsportschool
Handbal, de derde graad te behouden, op voorwaarde dat dit bekostigd wordt door de
Vlaamse Handbalfederatie én dat de Vlaamse Handbalfederatie de lokale initiatieven en
sportclubs kwalitatief uitbouwt zodoende dat de instroom in de derde graad effectief en
efficiënt geschied teneinde ook de uitstroom vanuit de topsportschool Handbal te verbeteren;

2°

om erop toe te zien dat de Vlaamse minister van Sport, samen met de geleidelijke afbouw van
de 1ste en 2de graad van de topsportschool Handbal en de hieraan gepaarde verschuiving van de
beleidsmatige focus naar lokale initiatieven en sportclubs, voorziet in eenzelfde geleidelijke en
stelselmatige verschuiving van de beschikbare middelen van de topsportschool Handbal naar
de lokale initiatieven opgezet door de handbalfederatie en de handbalclubs toe, dit ter
compensatie van de verschuiving van de opleidingstaken van de topsportschool Handbal naar
de handbalfederatie toe.

Ulla Werbrouck
Lode Vereeck
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Boudewijn Bouckaert
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