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INTRODUCTIE

Dat een kind rechten heeft, is algemeen geweten,
vooral dankzij het Verdrag inzake de Rechten van het
Kind (1989) op internationaal vlak. In Vlaanderen ver-
taalt zich dat in het Vlaams ActiePlan (VAP) Kinder-
rechten en het jaarverslag “Jeugdbeleid en Kinderrech-
ten”.
Via het VAP Kinderrechten geeft de Vlaamse overheid
uitvoering aan het Wereldactieplan en de slotbeschou-
wingen van het VN-Comité voor de Rechten van het
Kind. Jaarlijks wordt er door de Vlaamse regering een
jaarverslag “Jeugdbeleid en Kinderrechten” opge-
maakt, bestaande uit twee delen: (1) een synthese-
verslag van de fiches op de website Vlaams Jeugdbe-
leid, en (2) de jaarlijkse verslaggeving inzake de Rech-
ten van het Kind. Deze verslaggeving bestaat uit drie
hoofdstukken: horizontaal beleid, verticaal beleid en
beleidsconclusies. Het “horizontaal beleid” verwijst
naar het gecoördineerde, inclusieve beleid inzake de
rechten van het kind over de verschillende beleidsdo-
meinen. Zoals aangegeven in het jaarverslag Jeugdbe-
leid en Kinderrechten (2006), staan volgende strategi-
sche doelstellingen centraal: integratie van horizontale
invalshoeken, subsidiekanalen voor horizontale acto-
ren, optimalisatie van beleidsinstrumenten, participa-
tie aan jeugd- en kinderrechtenbeleid en het opvolgen
van internationale verplichtingen. Het “verticaal
beleid” betreft de diverse maatregelen, welke al dan
niet expliciet verband houden met de rechten van het
kind, binnen de diverse beleidsdomeinen, dus in deze
bijdrage “sport”.
De Vlaamse regering brengt tweemaal per jaar verslag
uit aan het Vlaams Parlement over het door haar
gevoerde beleid inzake kinderrechten. Zij doet dat in
uitvoering van het KER-Decreet van 15 juli 1997 hou-
dende instelling van het “KindEffectRapport” en de
toetsing van het regeringsbeleid aan de naleving van de
rechten van het kind. Door middel van het KER-
Decreet heeft het Vlaams Parlement aan de regering
een duidelijk mandaat gegeven om werk te maken van
een kinderrechtenbeleid. Sinds 2004 heeft de Vlaamse
regering een grotere rol toegekend aan de coördine-

rend minister Kinderrechten1.

Gezien de grote betekenis die sport heeft in het leven
van vele jongeren is het essentieel om te kijken welke
initiatieven er centraal (departement Cultuur, Jeugd,
Sport en Media) werden genomen om via het Vlaamse
sportbeleid de rechten van het kind in de sport te vrij-
waren. Vervolgens is het dan ook belangrijk om te kij-
ken hoe dat concreet vertaald wordt of kan worden op
het niveau van de sportfederaties en -clubs.
In deze bijdrage wordt dan ook dieper ingegaan op wat
de rechten van het kind in de sport inhouden en hoe die
concreet (kunnen) vertaald worden in het Vlaamse
sportlandschap. Aangezien sport en bewegen een vrij
ruim scala van mogelijkheden omvat, wensen we ons
hier te beperken tot het sporten in clubverband, al dan
niet in de context van competitiesport. We gebruiken
de term kinderen en jongeren door elkaar en bedoelen
hiermee de leeftijdscategorie jonger dan 18 jaar.
Meerdere auteurs hebben zich reeds uitgesproken over
de rechten van het sportende kind (BERTIERI, 1996;
BIZZINI, 2004; DAVID, 1993, 2005; DE MARTELAER et al.,
2000; DE MARTELAER en DE KNOP, 2005; DE SMET, 1993;
INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L’ENFANT, 1999;
KINDERRECHTENCOALITIE, 2004; VANDEN AUWEELE, 2004).
Hierbij zien we dat er kan worden uitgegaan van de
diverse artikels van het Internationaal Verdrag inzake
de Rechten van het Kind (IVRK) om deze dan toe te
passen op sport.

RECHT OP SPORT

̶ Art. 2 (“Kinderen beschermen tegen om het even
welke vorm van discriminatie”) → elk kind heeft het
recht om sport te beoefenen; er moet gelijkheid van
aanbod en toegang zijn, aangepast aan de moge-
lijkheden van elk kind i.f.v. eigen cultuur, individuele
capaciteiten en ontwikkeling.

̶ Art. 6 (“Overleven en ontwikkeling van kind garan-
deren”) en art. 31 (“Recht van kind op vrije tijd,
spel, deelname aan culturele en artistieke activitei-
ten”) → kinderen hebben recht op een brede ont-
wikkeling en recht op sport als vrije tijdsbesteding.

1. Meer informatie hierover is te vinden op www.cjsm.vlaanderen.be/kinderrechten/documentatie.
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RECHT IN SPORT

̶ Art. 12 en 13 (“Kind is in staat om mening te vor-
men en te uiten, om informatie te verkrijgen of be-
kend te maken”) → volwassenen sport(bege)leiders
dienen rekening te houden met de mening van het
kind, kinderen hebben recht op formele en informe-
le inspraak.

̶ Art. 24 (“Recht op hoogst mogelijke graad van ge-
zondheid en gezondheidszorg”) en 33 (“Bescher-
ming tegen drugsmisbruik”) → bescherming van
gezondheid en welzijn van het kind door verant-
woord trainen, blessurepreventie en nultolerantie
voor doping.

̶ Art. 32 (“Beschermen tegen kinderarbeid”), 35
(“Verkoop, handel en ontvoering van kinderen
voorkomen”) en 36 (“Kind beschermen tegen alle
vormen van exploitatie die schadelijk zijn voor het
welzijn van het kind”) → kinderen niet overbelasten
in aantal uren training/wedstrijd, geen onverant-
woorde oefeningen, geen handel, geen enkele vorm
van uitbuiting of intimidatie in de sport.
→ Kinderen hebben recht op kwaliteitsvolle bege-
leiding; de rol van de sport(bege)leider is uiterst be-
langrijk in jeugdsport, omwille van de grote afhan-
kelijkheid van kinderen.

RECHT DOOR SPORT

̶ Art. 42 (“Beginselen en bepalingen IVRK op pas-
sende en doeltreffende wijze bekendmaken, aan
volwassenen en aan kinderen”) → de sportclubs
implementeren het IVRK in hun eigen beleid en be-
geleiding en communiceren dat naar alle betrokke-
nen (leden, ouders, bestuursleden, begeleiders) bij
voorkeur concreet toegepast in de (specifieke)
sportcontext.

STRATEGISCHE RICHTLIJNEN IN DE SPORT

Het verband tussen de rechten van het kind en de spe-
cifieke beleidsnota Sport waar het Vlaams sportbeleid
op steunt bij concrete initiatieven is te vinden in de
accenten:
– “kwaliteitsvolle omstandigheden” en
– “vrijwaring van de integriteit van de sport”.
De missie van de beleidsnota Sport (2004-2009) luidt
immers als volgt: “Een Vlaams (tweesporen) sport-
beleid voeren om enerzijds het sportklimaat in Vlaan-
deren te optimaliseren, en zoveel mogelijk mensen zo
regelmatig mogelijk te laten bewegen en sporten in kwa-

liteitsvolle omstandigheden en om anderzijds de bijzonder
getalenteerde sporters optimale ontplooiingsmogelijk-
heden te bieden om topsportprestaties te leveren op
Europees en wereldniveau en dit met de uitdrukkelijke
vrijwaring van de integriteit van de sport” (ANCIAUX,
2004, p. 17).
Het begrip “integriteit” komt tevens terug in één van de
acht afzonderlijke strategische doelstellingen: “het vrij-

waren van de integriteit van de sport op alle niveaus”,
dat dan bijzondere aandacht krijgt wat jeugdsport
betreft onder “vrijwaring van de integriteit van de
jeugdsport”. De nadruk op kwaliteit in jeugdsport die
de minister in zijn beleidsnota legt, heeft enerzijds te
maken met het besef van de grote sociale betekenis van
jeugdsport in de sportsector en de noodzaak van een
systeem van kwaliteitszorg. Anderzijds is er ook de
invloed van het memorandum dat het Kinderrechten-
commissariaat en de Kinderrechtencoalitie in samen-
spraak hebben opgesteld. Het Kinderrechtencommis-
sariaat dringt erop aan om het verdrag als basis en
inspiratie te hanteren voor een actief en kwaliteitsvol
beleid voor minderjarigen. De meest dringende aan-
dachtspunten die hiervan worden vermeld opdat min-
derjarigen in Vlaanderen zo goed mogelijk hun rechten
zouden kunnen effectueren, stellen twee elementen
centraal:
– een globaal kindvriendelijk beleid waarbij rekening

gehouden wordt met de belangen en noden van de
minderjarigen;

– inspraakmogelijkheden voor jongeren.
In het VAP worden specifieke acties vermeld die de
sport aanbelangen, zoals:
– drempels i.v.m. het reguliere vrijetijdsaanbod verla-

gen voor allochtone kinderen en jongeren, zodat ze
een groot aanbod aan ontspanningsmogelijkheden
hebben;

– ontwikkelen van specifieke initiatieven, projecten en
acties om de rechten van kinderen van woonwagen-
bewoners te waarborgen op het vlak van sport;

– toename van het aantal speelruimten door het ont-
sluiten van zoveel mogelijk stedelijke infrastructuur;

– toegankelijkheid en gebruiksmogelijkheden van
sport-, school- en culturele infrastructuur stimule-
ren.

Wanneer gekeken wordt naar de meest recente sport-
nota op Europees vlak zien we dat de term “integriteit”
ook een cruciale rol speelt, waar er zelfs een opsplitsing
wordt gemaakt in morele en fysieke integriteit (EURO-
PEAN COMMISSION, 2007). Na twee jaar lang uitvoerig
overleg met sportorganisaties (zoals de Olympische
Comités), sportfederaties, lidstaten en andere stake-
holders heeft de Europese Commissie op 11 juli 2007
het Witboek Sport gepubliceerd. Hiermee geeft Europa
aan dat sport een belangrijk aspect is in het dagelijkse
leven van de Europese burger. Het witboek bevat stra-
tegische richtlijnen over de rol van sport in Europa en
erkent hierbij het sociale en economische belang van
sport. Dit witboek is het eerste grote initiatief op het
gebied van sport van de Europese Commissie en stelt
ook concrete acties voor in een actieplan waar onder
meer ingegaan wordt op de maatschappelijke en eco-
nomische aspecten van sport, zoals volksgezondheid,
onderwijs, sociale integratie, vrijwilligerswerk, externe
betrekkingen en sportfinanciering. Wat de rechten van
het kind in de sport betreft, citeren we de volgende
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actie: “(43) The Commission will propose to Member States

and sport organisations to cooperate on the protection of the

moral and physical integrity of young people through the

dissemination of information on existing legislation, establish-

ment of minimum standards and exchange of best practices”

(p.16).
Zowel de Vlaamse als de Europese nota geven weer dat
de integriteit van de sport voor iedereen dient te wor-
den gevrijwaard, ongeacht de leeftijd, het niveau, enz.
Maar specifiek voor jeugdsport is dat kinderen in een
bijzondere positie verkeren, waarbij ze afhankelijk zijn
van de kwaliteit van organisaties en begeleiding. Deze
afhankelijkheid maakt hen immers ook kwetsbaar. De
expliciete wens van de Europese Commissie is dan ook
dat er meer wordt samengewerkt om informatie betref-
fende wetgeving, minimumstandaardisering en goede
voorbeelden te verspreiden.

INTEGRITEITSBELEID
2

Integriteit staat volgens van Dale voor rechtschapen-
heid, onomkoopbaarheid en ongeschondenheid. Het
begrip integriteit is afgeleid van het Latijnse woord in-

tangere (niet aangeraakt). Het verwijst met andere wor-
den naar iets dat, of iemand die, onbesmet, onaange-
tast en ongekreukt is. Uit data van een Europese groot-
schalige bevraging (EUROPEAN COMMISSION, 2004) blijkt
dat doping in Europa door de bevolking als het groot-
ste negatieve aspect van sport wordt beschouwd,
gevolgd door de nadruk op geldgewin, corruptie,
geweld en op de vijfde en zesde plaats komt de bekom-
mernis om seksueel geweld en uitbuiting van kinderen.
Om een integere jeugdsport aan te bieden, dient er een
integriteitsbeleid gevoerd te worden met de rechten van
het kind als rode draad. Traditioneel kan een integri-
teitsbeleid in twee benaderingen worden onderschei-
den (MAESSCHALCK en SCHRAM, 2006):
– een controlerende benadering waar men uitgaat van

een negatief mensbeeld waar mensen vooral eigen-
belang nastreven, en er een beleid zal worden ge-
voerd met de nadruk op wat verboden is, een strikte
regelgeving, uitgewerkte procedures en controle-
instanties om de regels en procedures af te dwin-
gen;

– een stimulerende benadering waar men vertrekt van
het positieve mensbeeld dat mensen van nature ge-
neigd zijn om het goede te doen en de klemtoon in
de organisatie gelegd wordt op ethische aspiraties
in codes die de belangrijkste waarden opsommen.

Volgens deze auteurs gaat het in de praktijk om een
combinatie van beide benaderingen. Het controle-
rende gedeelte zorgt voor een elementair wettelijk
kader als een stok achter de deur om een minimaal

integer gedrag te verzekeren. Het stimulerende gedeelte
zorgt ervoor dat men op ethisch vlak ambitieuzer is dan
het “moreel minimum”. Als beide benaderingen ver-
taald worden in de context van jeugdsport, dan is het
waken over en werken aan de rechten van het kind ener-
zijds geregeld via decreten (controlerende benadering)
en anderzijds via ethische codes of gedragcodes in de
sport (stimulerende benadering).

DECRETALE MAATREGELEN IN DE VLAAMSE 
(JEUGD)SPORT

Er dient een onderscheid gemaakt worden tussen
decreten voor wedstrijd/-topsport en deze welke
gericht zijn op breedtesport of Sport voor Allen. De
rechten van het kind in de sport zijn in beide terug te
vinden.

COMPETITIE-/TOPSPORT

Het meest besproken decreet in de competitiesport is
het Decreet Medisch Verantwoord Sporten3 waar het bestrij-
den van de dopingproblematiek centraal staat. Zo is er
het sportmedisch toezicht bij sportmanifestaties en
wordt er ook gecontroleerd op de verblijfplaats i.f.v.
dopingcontroles buiten wedstrijdverband. Sportbeoe-
fenaars die tot de elitegroep behoren, moeten aan de
administratie mededelen waar en wanneer men bereik-
baar is. De regelgeving rond doping is voor minderjari-
gen gelijk aan deze van volwassenen. Sportverenigingen
en -federaties zijn verplicht de disciplinaire maatrege-
len te erkennen en na te leven. In 2008 wil het departe-
ment Cultuur, Jeugd, Sport en Media het Decreet
Medisch Verantwoord Sporten uitbreiden met een luik
ethisch verantwoord sporten, waaraan momenteel
echter nog geen definitieve invulling is gegeven. Het is
de bedoeling om dit aangevulde MVS-EVS-Decreet
uiterlijk in het najaar 2008 door het Vlaams Parlement
te laten goedkeuren (ANCIAUX, 2007).
Een ander aandachtspunt relevant in het kader van de
rechten van het kind betreft afspraken inzake de mini-
mumleeftijd voor deelname aan wedstrijden en de
modaliteiten.
Sinds 1 januari 2007 is het generiek besluit dat voor-
waarden oplegt voor deelname van minderjarigen aan
bepaalde sporttakken in werking getreden. Dit besluit
is van toepassing op het wielrennen en op de motor-
cross en legt aan minderjarigen opleidingsvoorwaar-
den op, voorwaarden voor deelname aan proeven en
wedstrijden en het verplicht bijhouden van een sport-
pas. Voor het organiseren van proeven en wedstrijden
in de motorcross zijn bijkomende maatregelen bepaald
o.a. op gebied van minimumleeftijden, indeling in cate-
gorieën, opleidingsmodaliteiten, medisch onderzoek,

2. In deze bijdrage wordt vertrokken van een theoretisch kader van integriteitsbeleid (MAESSCHALK en SCHRAM, 2006) om het concreet in te vullen met recente

initiatieven die er in de (jeugd)sport genomen worden.

3. Het decreet is integraal terug te vinden op www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur/regelgeving.
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enz. Zo ligt de leeftijdsgrens voor deelname aan motor-
wedstrijden op de weg op minimaal 15 jaar. Voor de
andere sporten wordt de verantwoordelijkheid bij de
sportfederaties gelegd.

RECREATIESPORT OF SPORT VOOR ALLEN
4

Met het nieuwe Sport voor Allen-Decreet wil men in Vlaan-
deren via een hechte samenwerking met gemeente- en
provinciebesturen zoveel mogelijk mensen stimuleren,
uitnodigen, begeleiden en ruimte bieden tot actieve
sportbeoefening. Er wordt veel belang gehecht aan een
gevarieerd sportaanbod, zowel in clubverband als
erbuiten en voor kwetsbare doelgroepen worden er
extra impulsen gevraagd. Centraal in dit decreet staat
het sportbeleidsplan, waarvan verwacht wordt dat dit
op een interactieve wijze wordt opgesteld, uitgevoerd
en geëvalueerd. De subsidiëring is gebaseerd op kwali-
teitscriteria die door de respectieve besturen (gemeen-
telijk, provinciaal) bepaald worden. Er dient tevens een
minimum van 10% van de door de Vlaamse regering
toegekende beleidssubsidie aangewend te worden voor
de organisatie van een pool van sportgekwalificeerde
begeleiders. Voor de Vlaamse overheid is het plaatse-
lijke verenigingsleven een centraal aandachtspunt in
het overheidsbeleid. Daarom is een interactieve
bestuursstijl, waarbij het lokale sportbeleid wordt
voorbereid en uitgevoerd in intensieve dialoog en
samenwerking met alle betrokken particuliere (bv.
sportverenigingen) én publieke actoren (bv. onderwijs
of andere besturen zoals intergemeentelijke of provin-
ciale samenwerkingsverbanden) één van de belangrijk-
ste invalshoeken van het nieuwe decreet. In de gids
worden er tips gegeven over hoe men in de praktijk een
participatief proces kan starten. De verschillende par-
ticipatieniveaus die hier beschreven worden en vertaal-
baar zijn naar inspraakmogelijkheden voor jongeren
zijn5:
a. Informeren: politiek en bestuur houden de burgers

op de hoogte van de genomen beslissingen maar de
burgers leveren geen input;

b. Consulteren: politiek en bestuur bepalen de be-
leidsrichting en de burger is gesprekspartner, de re-
sultaten zijn niet-bindende bouwstenen voor het
beleid;

c. Adviseren: politiek en bestuur laten burgers proble-
men en oplossingen formuleren, hun ideeën spelen
een volwaardige rol in de beleidsontwikkeling;

d. Coproduceren: politiek, bestuur en betrokkenen
komen samen een probleemagenda en oplossingen
overeen, politiek verbindt zich aan oplossingen bij
de uiteindelijke besluitvorming;

e. Meebeslissen: politiek en bestuur laten de besluit-
vorming over aan de burgers, politiek neemt resul-

taten over na toetsing aan specifieke randvoor-
waarden.

Aangezien het nieuwe decreet nog maar net van start is
gegaan, zijn er geen data beschikbaar betreffende:
(a) kindvriendelijkheid in de kwaliteitscriteria,
(b) inspraakmogelijkheden voor jongeren bij het
opstellen, uitvoeren en evalueren van de sportbeleids-
plannen van provincies en gemeenten en (c) de pool
van sportgekwalificeerde begeleiders. Het is echter
noodzakelijk, wil men ook de principes van KER visueel
maken in de sportbeleidsplannen, dat de volgende
kernvragen systematisch beantwoord worden bij de
(tussentijdse) evaluatie:
– Op welke wijze is er rekening gehouden met de be-

langen en de noden van de minderjarigen bij het
formuleren van de vooropgestelde kwaliteitscriteria
in de sportbeleidsplannen?

– Worden de jongeren ook effectief bereikt/betrok-
ken met de participatieve methodes tijdens de drie
fasen van het sportbeleidsplan (opstellen, uitvoe-
ren en evalueren) en welke van de participatieve me-
thoden zijn meest werkbaar/haalbaar in de prak-
tijk?

– Hoe is de pool van sportgekwalificeerde begeleiders
geïnformeerd over de rechten van het kind in de
sport?

Als thema van de impulssubsidies uit het nieuwe Sport
voor Allen-Decreet heeft het departement Cultuur,
Jeugd, Sport en Media alvast gekozen voor het verbete-
ren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding
(ANCIAUX, 2007).

ETHISCHE CODES IN DE SPORT ALS STIMULERENDE 
BENADERING

Naast de decretale en dus wettelijke regelingen is er de
stimulerende benadering van een integriteitsbeleid,
waarbij ethische of gedragscodes gebruikt worden. De
Vlaamse overheid heeft zich in haar beleidsnota geën-
gageerd om een ethische code uit te werken voor de
organisatie en de begeleiding van jeugdsport uitgaande
van:
– het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van

het Kind;
– wetenschappelijke onderzoeken m.b.t. de kwaliteit

van de jeugdsport;
– advisering van experts ter zake.

Hoewel er vroeger ook reeds gedragcodes in de sport
gangbaar waren, was het pas in 2004 dat er vanuit
Vlaanderen een internationaal initiatief is gekomen om
de rechten van het kind in de sport op grote schaal
wereldwijd bekend te maken en door (inter)nationale

4. Dit deel is gebaseerd op het Handboek Sportbeleidsplanning (THEEBOOM et al., 2007). Gezien het nut en de noodzaak om de handleiding te kunnen gebruiken

in het sportbeleidsplanningsproces is de publicatie ook integraal online te vinden op www.isbVZW.be.

5. Gebaseerd op http://soc.kuleuven.be/io/participatie/ned/techniek.htm.
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sportorganisaties te laten ondertekenen. Tijdens een
consensusconferentie legde Panathlon6 de verklaring
voor aan de internationale sportwereld op het Euro-
pese Sportmanagement (EASM)-congres (24 septem-
ber 2004) te Gent. Na lezing van de vijf punten (cf. infra)
en de toelichting door de experts, waren alle aanwezi-
gen akkoord met de tekst. Een overzichtswerk “Ethics
in youth sport” (VANDEN AUWEELE, 2004) werd die dag
gepubliceerd.
Een code, zoals de Panathlon-verklaring, kan en mag
geen op zichzelf staande code zijn maar kan pas
invloed hebben als ze deel uitmaakt van een overkoepe-
lend integriteitsbeleid (MAESSCHALCK en SCHRAM,
2006). De code zal pas haar rol als instrument ter sti-
mulering van de rechten van het kind kunnen waarma-
ken als ze past in een globale strategie. Er zijn reeds veel
aanbevelingen maar te weinig concrete actieplannen
volgens het SMART-principe7.
Met de Panathlon-verklaring kunnen sportstructuren
zoals federaties, sportclubs, … de verbintenis aangaan
om gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de
positieve waarden in de jeugdsport. Dit werd immers
bewust centraal gezet om daar actiever en meer zicht-
baar, planmatig en met volgehouden inspanning werk
van te maken. Tegelijkertijd dient men te erkennen dat
sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er
preventieve en doordachte maatregelen nodig zijn om
kinderen te beschermen. Essentieel is dat men alle vor-
men van discriminatie uit de jeugdsport tracht te ban-
nen. Een eventuele steun van sponsors en media dient
in overeenstemming te zijn met de hoofddoelstellingen
van de jeugdsport.
De rechten van het kind in de sport worden in de
Panathlon-verklaring omschreven als volgt. Alle kinde-
ren hebben het recht:
– sport te beoefenen;
– zich te vermaken en te spelen;
– in een gezonde omgeving te leven;
– waardig behandeld te worden;
– getraind en begeleid te worden door competente

mensen;
– deel te nemen aan training die aangepast is aan hun

leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden;
– zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in

een aangepaste competitie;
– in veilige omstandigheden aan sport te doen;
– te rusten;
– de kans te krijgen kampioen te worden, of het niet

te worden.
Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen,
sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor
sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschap-

pers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen
zelf deze verklaring onderschrijven en er bewust en
zichtbaar aan werken.

Panathlon Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie
(VSF) hebben in 2006 met de steun van het kabinet
Anciaux een campagne “Sport op Jongerenmaat”
gevoerd. Op een symposium werden in diverse werk-
groepen (sportfederaties, scholen, overheidsinstanties,
media en sponsors) beleidsaanbevelingen gefor-
muleerd op basis van de Panathlon-verklaring
(www.sportopjongerenmaat.be, VSF, 2006). Er werd
ook een folder voor trainers en leerkrachten verspreid
waarin een aantal praktische tips gebundeld werden
om sport meer op maat van kinderen en jongeren te
maken.
Voorbeeld van aanbevelingen voor coaches en leer-
krachten sport:
Als coach of leerkracht speel je een zeer belangrijke rol
in het begeleidingsproces van jongeren. Onderteken
de Panathlon-verklaring. Zo maak je alvast duidelijk
dat je werk wil maken van “Sport op Jongerenmaat”.
Overtuig meteen ook je sportclub of school om het-
zelfde te doen. Laat jongeren en ouders weten dat je
sport op jongerenmaat ernstig neemt. Beloon sportief
gedrag en vraag bijvoorbeeld regelmatig aan de kinde-
ren of ze de les of training plezierig vinden en ga aan
de slag met hun tips. Pas je les of training aan aan de
leeftijd en individuele mogelijkheden en het ritme van
de jongeren waarmee je werkt. Sport moet voor ieder-
een “fun” zijn. Werk met aangepast sportmateriaal en
aangepaste reglementen of wedstrijdregels. Volg
regelmatig een bijscholing of vorming of ga via het
internet op zoek naar tips, voorbeelden van jeugd-
vriendelijke trainingen, minivormen, leuke sportspelle-
tjes, ...

Een overzicht van de 10 maatregelen voor jeugdvrien-
delijkere sport als beleidsaanbevelingen:
– Zoveel mogelijk federaties, clubs, scholen, sport-

diensten, trainers … ondertekenen de Panathlon-
verklaring en gaan er ook actief mee aan de slag.

– “Sport op Jongerenmaat” krijgt een expliciete
plaats in opleidingen en initiatieven van de sportfe-
deraties en van de Vlaamse Trainerschool.

– Gemeenten spelen een belangrijke rol in een jeugd-
vriendelijk lokaal sportbeleid.

– Een onafhankelijk meldpunt zal worden opgericht,
waar slachtoffers van misbruik in sport klacht kun-
nen indienen en kunnen worden opgevangen.

– De sportsector engageert zich om richtlijnen, een
gedragscode en voorbeelden van goede praktijk

6. Panathlon International is een organisatie die de rechten van het kind in de sport wil beschermen.

7. Wanneer doelstellingen beoordeeld worden volgens het SMART-principe, worden ze gecontroleerd op hun specificiteit, meetbaarheid, accepteerbaarheid,

realiseerbaarheid en hun tijdsgebonden aspect.
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voor zowel trainers/lesgevers als voor bestuurders
en ook ouders op te stellen8.

– Trainers die hun opleiding aan de Vlaamse Trainers-
school afronden, ondertekenen een ethische code.

– Samen met onderwijs wordt onderzocht of het
tweejaarlijks, medisch schooltoezicht kan worden
verruimd met een sportmedisch onderzoek.

– Verschillende impulsmaatregelen moeten ervoor
zorgen dat meer gekwalificeerde lesgevers worden
ingeschakeld in de jeugdsport.

– De sportfederaties engageren zich om fair play-
doelstellingen duidelijk aan bod te laten komen in
de jeugdcompetities9.

– De Vlaamse overheid wil de bovenstaande maatre-
gelen ondersteunen door het Decreet Medisch Ver-
antwoord Sporten én het Decreet Sportfederaties
te verbreden zodat garanties worden ingebouwd
voor het vrijwaren van de mentale en fysieke integri-
teit van kinderen en jongeren.

Voorbeelden van good practice kunnen worden ingevuld
op de website van “Sport op Jongerenmaat”. Helaas
kennen de initiatieven weinig opvolging in de praktijk
omdat er tot op heden geen mensen en middelen wer-
den voorzien om deze initiatieven effectief te evalueren.
In Nederland staat men op dat vlak reeds verder.
Voor Vlaanderen kan er opgemerkt worden dat de ope-
rationele doelstelling betreffende het uitwerken van
een ethische code voor de organisatie en begeleiding
van jeugdsport werd gerealiseerd, maar dat er echter
nog weinig initiatieven zijn wat structurele implementa-
tie en evaluatie ervan betreft. Momenteel wordt in het
opleidingsaanbod van de Vlaamse Trainersschool
reeds aandacht besteed aan een ethisch verantwoorde
omkadering van jongeren. In november 2008 wordt er
in Vlaanderen een internationaal symposium gehou-
den waar de internationale sportstructuren zich zullen
buigen over de meest opportune wijze van implementa-
tie en evaluatie.

De bijzondere aandacht voor kwaliteitszorg in de
jeugdsport, onder andere met IKSport, opgestart begin
de jaren negentig door de ploeg rond Paul De Knop,
kent de laatste jaren een internationaal gewaardeerde
aanpak. Zo ontwikkelt en implementeert Double PASS
bvba, een spin-off van de Vrije Universiteit Brussel, spe-
cifieke kwaliteitssystemen voor jeugdopleidingen in
voetbal, basketbal, korfbal, … De missie van Double
PAS is certificering en professionele ondersteuning van
jeugdopleiding in de sport. Ook hier zou een extra luik
rond ethisch verantwoord sporten welkom zijn.

WETENSCHAPPELIJKE GEGEVENS

In 2003 werd het Jeugdonderzoeksplatform (JOP)10

opgericht, om te vermijden dat jeugdonderzoek in
Vlaanderen, zoals in het verleden, weinig systematisch
en weinig gecoördineerd bleef verlopen. De missie van
JOP bestaat er dan ook in om het bestaande jeugdon-
derzoek te inventariseren, te analyseren en te syntheti-
seren. Dankzij het ontwikkelen van de “jeugdmonitor”
met als doelgroep 10- tot 25-jarigen werd een instru-
ment opgesteld om hun leefwereld (conditions), levens-
omstandigheden (convictions) en activiteiten of gerap-
porteerd gedrag (conduct) periodiek in beeld te bren-
gen. Het doel is op regelmatige basis een gestandaardi-
seerde bevraging te doen bij kinderen en jongeren, met
een eerste bevraging in 2005-2006. De bevindingen
van JOP-monitor 1, bij een representatieve steekproef
van jongeren tussen 14 en 25 jaar zijn te vinden op de
JOP-website of in boeken (VETTENBURG et al., 2006,
2007). Sinds 2007, met de start van het Steunpunt
beleidsrelevant onderzoek 2007-2011 “Cultuur, Jeugd
en Sport”, is er een samenwerking in het kader van het
wetenschappelijke project “participatiegedrag van de
Vlaming”11. Deze transversale aanpak geeft ook moge-
lijkheden om een vergelijking door te voeren tussen de
gegevens van volwassenen en deze van jeugdigen, bv.
inzake imago van de sport. Bij specifiek beleidsrelevant
onderzoek dient men steeds de vraag te stellen of het
zinvol is om de stem van kinderen te horen en indien
dat zo is, moet er gezocht worden naar een geschikte
onderzoeksmethode om in te calculeren in het onder-
zoek(sbudget).

CONCLUSIE

Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het
Kind is een belangrijk instrument in de bestrijding van
schendingen van kinderrechten, ook in de jeugdsport.
Zowel in Vlaanderen, als in Europese context, zien we
dat de strategische richtlijnen voor sport uitdrukkelijk
het bewaren van de integriteit van (jeugd)sport vermel-
den. Toch wordt er momenteel onvoldoende belang
gehecht aan het toelichten van het begrip integriteit.
Ook de omschrijving “protection of the moral and physical

integrity of young people” in het Witboek Sport wordt
momenteel nog onvoldoende geconcretiseerd. Fysieke
integriteit is immers breder dan de dopingproblema-
tiek. In tegenstelling tot (bio)medisch afgebakende
thema’s zoals doping, waarin het opstellen van een lijst
evidenter kan verlopen, is het opstellen van ethische
richtlijnen minder evident om concreet af te bakenen

8. Bv.: de GymFederatie Vlaanderen (www.gym-fed.be) nam recentelijk een initiatief om maandelijks een ethisch thema in de kijker te zetten, ondersteund

door een team van experts, waaronder hun sportpsycholoog.

9. Bv.: de Vlaamse Zwemfederatie voerde de Splash-zwemfeesten in, waarbij de kinderen tussen 6 en 9 jaar op een speelse manier kennismaken met de

zwemsport, in plaats van meteen deel te nemen aan competities. Meer informatie is te vinden op www.zwemfed.be/splashweb/.

10. Gebaseerd op www.jeugdonderzoeksplatform.be.

11. Meerjarenplan SCJS, 2007.
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en het gewenst ethisch verantwoord gedrag van
sport(bege)leiders op te volgen.
Concreet zal een integriteitsbeleid pas effecten hebben
wanneer zowel de controlerende als de stimulerende
benadering in combinatie voldoende aandacht krijgt.
Als controlerende benadering in de sport zijn de decre-
tale maatregelen van toepassing. Vandaar het belang
om het Decreet Medisch Verantwoord Sporten uit te
breiden met een ethisch luik. De stimulerende benade-
ring wordt nu reeds ingevuld door een aantal overkoe-
pelende en sportspecifieke gedragscodes, zoals de
Panathlon-verklaring. De implementatie en evaluatie
van deze codes verdienen echter meer aandacht dan tot
op heden is gebeurd.
Het is belangrijk om de schendingen van de rechten
van het kind te inventariseren en te evalueren aan de
hand van de gemelde klachten en resultaten van
wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek moet ver-
der uitgebreid worden zodat we meer kennis van en
inzicht krijgen in de problematiek. Wetenschappelijk
onderzoek kan ook meewerken aan bewustmakings-
processen, op voorwaarde dat de resultaten op een
bevattelijke manier gecommuniceerd worden naar de
beoogde doelgroep en vlot beschikbaar zijn. Het wel-
overwogen kiezen van geschikte kindvriendelijke
methodes die de stem van het kind werkelijk laten
horen (voor de analyse) en die kinderen op de hoogte
brengen en houden van hun rechten in de sport, is
hierbij essentieel.
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