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VERKLARENDE LIJST VAN AFKORTINGEN  

 

ASEUS : Association Sportive de l'Enseignement Universitaire et Supérieur 

AP : Afstudeerproject (Bachelor studenten EHB) 

AV : Algemene Vergadering 

BAST : Brusselse Associatie Studentenraad 

BS :  de afdeling Beweging en Sport van de VUB 

BUA : Brussel University Alliance 

BUSF : Belgische Universitaire Sport Federatie 

EHB :  Erasmushogeschool Brussel 

DB : Dagelijks bestuur 

DH : Decretaal (verplicht) Hoofdstuk  

FAQ : Frequently Asked Questions 

FB : Facebook  

FISU :  Fédération International du Sport Universitaire 

IG : Instagram 

OD : Operationele Doelstelling 

OPS : Overlegplatform Sport 

M : Maatregel 

PPS : Publiek Private Samenwerking 

 

 

RVB : Raad van Bestuur 

SD : Strategische Doelstelling 

SP : Strategische Prioriteit 

SPR : Sportraad 

SSB : Studenten Sport Brussel 

SSV : Studenten Sport Vlaanderen 

STR : Studentenraad 

TTM : Trans Theoretisch Model 

UAB : Universitaire Associatie Brussel 

VGC : Vlaamse Gemeenschap Commissie 

VUB : Vrije Universiteit Brussel 
 
Indicatoren : De voornaamste doelstelling van UAB-sport is “sportparticipatie verhogen”. 

- Dit is meetbaar via de kasregistraties van verkoop van diensten (sportkaarten, 

sportknip, zwembeurten, joggingbeurten, squashbeurten…, Basic Fit PPS, sportsticker 

EHB) welke dan een beeld geeft van aantal studenten dat gebruik maakt van het 

studentensport aanbod bij de EHB en VUB =  Totaal Sport Participatie UAB (TSP-UAB).   

- Ook bij evenementen en competities kunnen we deelname aantallen registreren (o.a. 

Sportrofee, Futsal, Studenten Kampioenschappen, …) =  Totaal Sport Participatie 

Event & Competitie (TSP-EC).   

- Om dan een beeld van totale participatie in sport in het algemeen te krijgen dienen 

we een bevraging uit te voeren, jaarlijks of minstens één keer per Olympiade, in het 

laatste jaar van het beleidsplan = Totale Sport Participatie Algemeen (TSP-A).  
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BIJLAGEN  
Luik 2 van het beleidsplan geeft een beknopt overzicht van de strategische en operationele 

doelstelling, de maatregelen, de indicatoren, doelen en het budget.  In luik 2 wordt dan in 

tegenstelling tot in luik 1 wel gewerkt volgens de geadviseerde opbouw in 6 hoofdstukken zodat dit 

bij de jaarlijkse evaluatie ingezet kan worden als een handig te gebruiken en overzichtelijk 

scoreformulier. 
 

We voorzien ook een afzonderlijke studentensportbegroting voor het eerste werkjaar in de nieuwe 

cyclus dat als basis zal dienen voor de komende jaren en waarin per project dat deel uitmaakt van 

dagelijkse werking, een duidelijk overzicht van uitgaven (en inkomsten) wordt weergegeven.  
 

De volledige database van het “groot onderzoek” van 2020 wordt ook in bijlage ter aanvulling 

toegevoegd aan dit dossier. 
 

“EHB heeft kleur – 2018-2019” en “VUB, 2018-2019 – A Birds Eye View” geven meer gedetailleerde 

informatie  over de twee partnerinstellingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Michael Jordan, Sportlegende met een missie. 
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1. INLEIDING  

We beginnen aan een vierde Olympiade waarin studentensport aan de EHB en 

de VUB binnen de UAB gezamenlijk aangepakt wordt.  Met als voornaamste doel 

een maximum aan studenten van beide instellingen bewust te maken van de 

voordelen van sport en hen te motiveren tot regelmatig bewegen en/of sporten. 

Dit beleidsplan bouwt verder op de successen van de vorige beleidsplannen en 

wordt, daar waar nodig geacht, aangevuld met nieuwe maatregelen op maat van 

de toekomst.  “De toekomst” … dit plan krijgt vorm midden in de periode van de 

Covid-19 crisis.  Een wat onwezenlijke periode waarin we als mens met een harde 

realiteit en een onzekere toekomst geconfronteerd worden.  We willen graag 

heel wat van de geslaagde maatregelen van het verleden ondanks deze 

onzekerheden verder zetten en nemen deze mee in dit beleidsplan.  Het spreekt 

echter voor zich dat we bij het in de praktijk brengen van alle in dit plan 

opgenomen maatregelen en acties steeds rekening zullen moeten houden met 

de op dat moment te nemen veiligheidsmaatregelen om de gezondheid van 

zowel sporters als medewerkers te vrijwaren.  Dit wordt niet altijd expliciet in het 

plan vermeld, maar zal bij het uitrollen van het plan in de praktijk worden 

geanalyseerd en bijgestuurd vanaf de start van implementatie van de 

maatregelen uit dit beleidsplan.  

Wat sport betreft blijven we er aan de UAB van overtuigd dat we dit best 

benaderen vanuit het trans theoretisch model van gedragswijziging (TTM). We 

nemen hierbij maatregelen op maat voor elk van de fasen waarin studenten zich 

kunnen bevinden met betrekking tot sport : (nog) geen sporter (precontemplatie 

en contemplatie fase), beginnende sporter (voorbereidende fase), 

onregelmatige sporter (activatie fase) en regelmatige sporter (onderhoud fase).  

En wat de toekomst ook mag brengen, we kunnen onze inzet maximaal laten 

renderen indien we deze bouwen op 4 pijlers : infrastructuur, activiteiten, 

netwerk en communicatie.  Deze vier pijlers zullen altijd de basis vormen van een 

succesvolle organisatie en werking.  Daar zal onze prioriteit dan ook op gelegd 

worden in dit plan en in de uitvoering ervan gedurende de komende 4 jaar. 

 

 

 

 

 

  

PRECONTEMPLATIE : 

de   student is zich nog 

niet bewust van de 

voordelen die 

beweging en sport te 

bieden hebben. 

 

CONTEMPLATIE :           

de   student is zich 

bewust van de 

voordelen die 

beweging en sport te 

bieden hebben maar 

blijft sedentair in 

gedrag. 

 

VOORBEREIDING :              

de student zet de 

eerste stappen tot 

beweging en sport en 

tast af wat binnen zijn 

of haar mogelijkheden 

en interesse ligt. 

 

ACTIVATIE :                

de student doet al 

enige tijd aan sport 

maar dit nog niet met 

regelmaat en hij/zij 

heeft nog niet 

zijn/haar “life-time 

sport” gevonden 

 

ONDERHOUD :               

de student doet al 

langere tijd regelmatig 

aan sport en voelt ten 

volle alle voordelen 

hiervan. 

 

Trans Theoretisch Model (TTM)van gedragswijziging toegepast op beweging 

en sport cf. Buckworth & Dishman, 1996 
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In het besluit op het decreet voor Sport in het Hoger Onderwijs van 3 april 2009, 

gewijzigd bij het besluit van 6 juli 2018 zijn m.b.t. het vierjaarlijkse 

sportbeleidsplan in artikel 2 volgende specifieke bepaling opgenomen: 

Om in aanmerking te komen voor de subsidies voor de uitvoering van het sportbeleidsplan 
van de associaties, moet het sportbeleidsplan van de associatie, vermeld in artikel 9 van 
het decreet, minimaal de volgende hoofdstukken bevatten : 

1° de expliciete beleidsmaatregelen m.b.t. de uitbouw, de coördinatie en de promotie 
van het sportaanbod in alle studentensportvoorzieningen die behoren tot de 
associatie, met bijzondere aandacht voor generatiestudenten : DH I; 

2° de expliciete beleidsmaatregelen m.b.t. partner overschrijdende competitieve en 
recreatieve sportinitiatieven binnen de associatie : DH II; 

3° de expliciete beleidsmaatregelen m.b.t. associatie overschrijdende competitieve 
en recreatieve sportinitiatieven : DH III; 

4° de expliciete beleidsmaatregelen m.b.t. de samenwerking met externe actoren 
met het oog op onder meer de verruiming van het sportaanbod en de doorstroming 
: DHIV; 

5° de expliciete beleidsmaatregelen m.b.t. de volgende specifieke doelgroepen: 
buitenlandse studenten, personen met een migratieachtergrond, personen met een 
handicap en topsportstudenten : DH V; 

6° de expliciete beleidsmaatregelen m.b.t. de sportinfrastructuur : DH VI. 

 
In tegenstelling tot de vorige edities van sportbeleidsplannen voor de studenten 

van de UAB waar de plannen werden opgebouwd volgens deze 6 hoofdstukken 

is dit vierde beleidsplan anders van vorm.  We willen nauwer aansluiten bij de 

dagelijkse werking en gaan deze keer het plan opbouwen op basis van vier 

strategische prioriteiten (activiteiten, infrastructuur, netwerk en communicatie). 

We zijn van mening dat we op die manier een meer op de praktijk gericht 

document in handen hebben waar alle betrokken personen tijdens de 

beleidsperiode ten gepaste tijde op kunnen terugvallen.  Een opbouw volgens de 

decretaal gevraagde hoofdstukken was een meer administratieve aanpak 

waarbij de focus van het plan op de daaropvolgende jaarlijkse rapportering lag 

en dus vooral gericht op de zekerheid tegemoet te komen aan alle eisen van het 

decreet en bijhorend besluit om de jaarlijkse subsidie te garanderen.  “Het 

rapport” mag echter het doel niet zijn.  Het doel moet zijn efficiënte maatregelen 

te nemen om een maximum aan studenten van zowel de EHB als de VUB te 

motiveren tot een gezonde levensstijl door middel van regelmatig bewegen 

en/of sporten.  In de richtlijnen tot opmaak van het beleidsplan van Sport 

Vlaanderen wordt de optie tot afwijken van de geadviseerde opbouw in 6 

hoofdstukken vermeld als “toegestaan”.  Op voorwaarde dat er in het plan 

duidelijk wordt vermeld welke acties betrekking hebben tot welk hoofdstuk.  

Daaraan wordt tegemoet gekomen in dit plan door bij iedere strategische en/of 

operationele doelstelling en/of maatregel tussen de haakjes in een Romeins 

cijfer van I tot VI weer te geven tot welke hoofdstuk(ken) het onderwerp 

betrekking heeft.  In het hoofdstuk van dit plan “activiteiten” zal er vanuit een 

TTM-benadering vooral op de DH I, II, III en V worden gefocust.  In het hoofdstuk 

“Infrastructuur” worden de punten opgenomen die voornamelijk in aanmerking 

komen voor DH VI.  Het hoofdstuk “netwerk” heeft dan weer meestal een link 

met DH IV.  En in hoofdstuk “communicatie” pakken we een belangrijk punt aan 

vanuit onze evaluatie van de werking van UAB-sport van de voorbije jaren.   Uit 

bevragingen onder onze studenten blijkt dat ze ons aanbod meestal goed tot 

geweldig vinden, eens ze dan de informatie hierover en de weg ernaar toe 

hebben gevonden.  Hierin zal dus een sterke link liggen naar alle DH’s. 

 

De administratieve doelstelling van dit beleidsplan is een leidraad creëren voor 

de sportverantwoordelijken van beide instellingen.  Met vanuit die focus dan als 

voornaamste drijfveer een fit en gezonde studentenpopulatie aan de UAB 

realiseren via het aanzetten tot regelmatig bewegen en sporten tijdens het 

“studentenleven”. 
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2. MISSIE –VISIE –STRATEGISCHE PRIORITEITEN –NORMEN EN WAARDEN 

 

MISSIE 

 
“De Universitaire Associatie Brussel stelt zich als missie alle 
studenten van de associatie te stimuleren en helpen bij het 
bereiken en behouden van een betere levenskwaliteit via 
regelmatig, levenslang verantwoord bewegen en/of sporten.”  
 
We focussen hiervoor in onze werking op “SENSIBILISEREN tot” en “TOELEIDEN naar” een meer 

duurzame en reguliere sportbeoefening, het “ONDERSTEUNEN van” sportinitiatieven genomen 

door “de student”, zowel op individuele basis als voor groepsinitiatieven, en op het “ORGANISEREN 

van” zowel eenmalige als structureel wederkerende recreatieve en competitieve beweging- en 

sportactiviteiten.  

 

VISIE 

 

 “Elke UAB-student is zich bewust van de voordelen van regelmatige 

sportbeoefening en ontwikkelt zich, mede dankzij een actieve levensstijl, tot 

een competente persoon die als humanistische, geëngageerde en kritische 

wereldburger in het leven staat op moment van afstuderen.”  

 

STRATEGISCHE PRIORITEITEN 

 

Als rode draad doorheen het beleidsplan focussen we op vier strategische 

prioriteiten : activiteiten, infrastructuur, netwerk en communicatie.   

Om een geslaagd sportbeleid te voeren moet je een aantrekkelijk pakket aan 

activiteiten aanbieden ter sportstimulering.  Met de slogan in gedachten “The  

 

 

 

next big thing will be a lot of small things” voorzien we in ons aanbod dan ook 

een ruime waaier aan recreatieve en competitieve sportactiviteiten waarmee 

we tegemoet willen komen aan de noden van een zo ruim en divers mogelijke 

groep aan studenten te Brussel. 

Om die activiteiten makkelijk te kunnen realiseren zijn we ervan overtuigd 

dat sportinfrastructuur, al dan niet in eigen beheer of via een samenwerking, 

van uiterst belang zijn.   

Daarnaast kan sporten niet zonder een netwerk.  Een netwerk van lesgevers, 

vrijwilligers, sportclubs, overheden, … is een must om een duurzaam 

sportaanbod samen te kunnen stellen.   

En uiteindelijk dient dit alles ook op een efficiënte en effectieve manier 

gecommuniceerd te worden.  Zowel intern als extern.  Via verschillende 

kanalen.  Met de juiste boodschap in de taal van “de hedendaagse” student. 

 

NORMEN EN WAARDEN 

 

De EHB en VUB zijn instellingen met een humanistische achtergrond.  En dit 

uit zich niet noodzakelijk expliciet in elke activiteit die we organiseren, maar 

vormt wel een drijfveer voor onze algemene aanpak m.b.t. sport.  Zo staan 

we altijd open om iedereen van dienst te zijn of met iedereen samen te 

werken, ongeacht gender, seksuele geaardheid, morele, religieuze of 

politieke overtuigingen, nationaliteit of een ander onderscheid.  We 

aanschouwen de wereld met een open blik en staan open voor ieders nood 

en overtuiging zonder onze eigen overtuigingen op te dringen of ons te laten 

beïnvloeden door zaken die ons van onze normen of waarden doen afwijken.  
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3. OMGEVINGSANALYSE 

3.1. PARTNERINSTELLINGEN 

3.1.1. EHB 

5.031 studenten verspreid over 5 campussen. Zie bijlage “EHB heeft kleur” voor 

alle details (academiejaar 2018-2019). 

Binnen de EHB valt sport onder de dienst studentenvoorzieningen met 0.5VTE 

verantwoordelijkheid omtrent sport verdeeld over twee medewerkers. 

 

3.1.2. VUB 

17.495 studenten verspreid over zes campussen (waarvan de meerderheid op de 

Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus te Elsene).  Zie bijlage “VUB 

2018-2019, A Bird Eye view of our University”. 

Aan de VUB staat de afdeling BS in voor de dagelijkse werking met betrekking tot 

studentensport.  Deze afdeling is opgedeeld in twee projecten : Infrastructuur BS 

en Promotie BS.  Het team is samengesteld uit drie masters Lichamelijke 

Opvoeding en Bewegingswetenschappen die de functies van afdelingshoofd, 

managementassistent Beheer Sportinfrastructuur (met focus op project 

Infrastructuur BS) en managementassistent Promotie Beweging en Sport (met 

focus op studentensport en personeelssport aan de universiteit) op zich nemen.  

In de praktijk komen hier nog een technisch medewerker, 4 redders (2 voltijds en 

2 deeltijdse), een aantal jobstudenten voor het onthaal of als redder of lesgever 

van een sportactiviteit, een externe dienstverlener (ISS) voor dagelijks sanitair 

onderhoud en een externe dienstverlener (Engie) voor het dagelijks technisch 

onderhoud van de zwembadinstallaties bij. 

De management assistent PBS voorziet maandelijks een “sportpraesesraad” 

waarbij vertegenwoordigers van de studentenverenigingen die erkend zijn door 

de studentenraad samen werk maken van de realisatie van de Sporttrofee.  Het 

afdelingshoofd zetelt in de studentenraad van de VUB.  De studentenraad van de 

VUB heeft één tot vijf afgevaardigden die zich met de sport bezig houden 

(minstens één afgevaardigde in de Sportraad van de UAB, één afgevaardigde in 

de Algemene Vergadering van SSV en een afgevaardigde binnen het 

overlegplatform Fitness Basic Fit … afhankelijk van jaar tot jaar worden hier ook 

nog een afgevaardigde studentenvoorzieningen en een afgevaardigde Brussels 

Health Campus aan toe gevoegd om ervoor te zorgen dat er vanuit de studenten 

maximaal inspraak is op de studentensport aan de universiteit).  De VUB heeft 

een rechtstreekse inzet van 1,5 tot 2VTE m.b.t. studentensport op niveau UAB. 
 

3.1.3. UAB 

De Universitaire Associatie Brussel verbindt de twee partnerinstellingen met 

elkaar en vertegenwoordigde zo in totaal 22.526 studenten in 2018-2019.  

In navolging van het decreet is het de Raad van Bestuur van de UAB die instaat 

voor het studentensportbeleid binnen de associatie.  Hiertoe werd een Sportraad 

en Overlegplatform Sport onder de vleugels van de RVB opgericht.  De Sportraad 

formuleert en stuurt het beleid en vraagt goedkeuring aan de RVB. Het 

overlegplatform bereidt voor, adviseert aan de Sportraad en zet het beleid om in 

concrete acties in de praktijk.  

 

 

 

 

 

 

 
  Caroline Gennez,  

   Voorzitter Raad  

    van Bestuur UAB 
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3.2. INFRASTRUCTUUR 

3.2.1. VUB SPORTCOMPLEX op de Brussels Humanities, Sciences and 

Engineering Campus te ELSENE 

3.2.1.1. Openlucht infrastructuur 

3.2.1.1.1. Atletiekpiste en voorzieningen 

3.2.1.1.2. Rugby/voetbalveld 

3.2.1.1.3. Tennis/minivoetbalvel 

3.2.1.2. Zwembad (25m bad met 5 banen + 13m bad met beweegbare bodem) 

3.2.1.3. Overdekte infrastructuur 

3.2.1.3.1. 2 omnisportzalen (2 x 3/3 zaal : o.a. futsal, badminton,  

  basketbal, handbal, volleybal, gymnastiek, …) 

3.2.1.3.2. Vechtsportruimte 

3.2.1.3.3. 3 Squashvelden 

3.2.1.3.4. Fitness (1500m² met conditie, kracht, dans en indoor  

cycling ruimte) in uitbating door privaat partner Basic Fit 

onder PPS overeenkomst) 

 

3.2.2. VUB SPORTCOMPLEX op de Brussels Health Campus te JETTE (uitbating 

in PPS door Basic Fit) 

3.2.2.1. Omnisportzaal (3/3 zaal : futsal, badminton, basketbal, volleybal, …) 

3.2.2.2. Vechtsportzaal 

3.2.2.3. Danszaal 

3.2.2.4. Indoor Cycling zaal 

3.2.2.5. Fitnesszaal met kracht en cardiozone 
 

3.3.3. EHB campus Kaai te Anderlecht 

3.3.3.1. Openlucht voetbalveld 
 

3.3.4. EHB campus Jette 

3.3.4.1. Kleine omnisportzaal 

3.3.4.2. Spiegelzaal (o.a. voor dans en gymnastiek) 

3.3. OVERLEGORGANEN MET INSPRAAK IN HET SPORTBELEID 

 

3.3.1. OVERLEGPLATFORM UAB-SPORT 

Het OPS bereidt het sportbeleid voor, legt het ter goedkeuring voor aan de 

Sportraad en zet het beleid na goedkeuring om tot concrete acties ter stimulering 

van beweging en sport aan de EHB en VUB.  Het bezorgt de Sportraad op jaarlijkse 

basis een financieel en werkingsverslag op basis waarvan het lopende beleid kan 

worden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.   

Het overlegplatform is samengesteld uit de werknemers van de EHB en VUB die 

instaan voor de dagelijkse werking omtrent studentensport binnen de 

respectievelijke instellingen.  De studentafgevaardigden van de verschillende 

studentenraden zijn welkom voor deelname aan de vergaderingen van dit 

platform.   

Het OPS vergadert 4 tot 8 keer per jaar (het laatste en eerste jaar van een 

beleidsperiode frequenter dan in de twee overige jaren). 

3.3.2. SPORTRAAD UAB 

De SPR van de UAB bepaalt op advies van het overlegplatform het te voeren 

studentensportbeleid (via positief advies op het sportbeleidsplan opgemaakt 

door het OPS) en stuurt bij op basis van het jaarlijks verslag omtrent werking en 

financiën.  De SPR legt eenmaal in de vier jaar een beleidsplan en jaarlijks een 

verslag van werking en financiën met, indien van toepassing, advies omtrent 

noodzakelijke bijsturingen, ter goedkeuring voor aan de RVB van de UAB. 

De SPR is samengesteld uit de voorzitters (of diens afgevaardigden) van de drie 

respectievelijke studentenraden werkzaam binnen de UAB (BAST, EHB en VUB) 

aangevuld met de afdelingshoofden (of diens afgevaardigden) van de afdelingen 

die binnen de VUB en de EHB verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het 

beleid.  De Sportraad kan, zonder stemrecht, met experten worden aangevuld 
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afhankelijk van de agenda van de geplande vergadering (vb. afgevaardigde 

studenten of docenten van de opleidingen LO, studiebegeleiders van 

topsportstudenten, …).  Een medewerker van de UAB staat in voor het 

secretariaat. 

De SPR vergadert 2 tot 6 keer per jaar.  In de eerste drie jaar van een Olympiade 

is dit gemiddeld 2 keer per jaar, net voor de start van een academiejaar om de 

planning te bespreken voor dat komende academiejaar en aan het einde van het 

academiejaar om het gevoerde beleid te evalueren en bij te sturen (opmaak van 

het jaarverslag omtrent werking en financiën).  In het laatste jaar van een 

Olympiade wordt er frequenter vergaderd, tot 6 keer toe, met het oog op de 

opmaak van een nieuw beleidsplan voor de komende Olympiade. 

 

3.3.3. RAAD VAN BESTUUR UAB 

De RVB is het orgaan binnen de associatie dat het beleid dient goed te keuren en 

daar waar het nodig acht bij te sturen.  De voorzitter van de raad ondertekent de 

nodige decretaal verplichte documenten en zorgt ervoor dat het beleidsplan en 

de daaruit volgende jaarlijkse verslagen van werking en financiën tijdig aan Sport 

Vlaanderen worden bezorgd.  

 

3.3.4. STUDENTEN (STUVO) RADEN BAST, EHB en VUB 

Conform de richtlijnen van het decreet omtrent subsidiering van studentensport 

in Vlaanderen dienen minstens de helft van de stemgerechtigde leden van de SPR 

studenten te zijn.  Binnen de UAB werd gekozen voor een afvaardiging vanuit de 

respectievelijke studentenraden.  In principe zijn de voorzitters van de twee 

studentenraden van de respectievelijke partnerinstellingen, en deze van de 

overkoepelende STR automatisch lid van de SPR.  De voorzitter van het BAST is 

op papier tevens voorzitter van de SPR.  De voorzitters krijgen de mogelijkheid 

om vanuit hun raad een lid met af te vaardigen om hem/haar te 

vertegenwoordigen in de SPR.  Leden van de STR zijn steeds welkom om aan te 

sluiten op de vergaderingen van de SPR, weliswaar zonder stemrecht. 

 

3.3.5. WERKGROEP STUDENTENLEVEN BRIK (STUDENTENSPORT BRUSSEL) 

De EHB en VUB hebben onder de vleugels van Brik -een vzw in Brussel die niet 

alleen instaat voor huisvesting van studenten maar ook andere diensten voorziet 

in het kader van niet academische onderwerpen en als voornaamste doel heeft 

Brussel als studentenstad te promoten- vanuit de Werkgroep Studentenleven 

een samenwerking met de andere Brusselse Nederlandstalige hoger onderwijs 

instellingen (campus Brussel KUL, LUCA School of Arts en Odisee) opgestart die 

“Studenten Sport Brussel” werd gedoopt.  Dit platform bepaalt een gezamenlijke 

aanpak omtrent studentensport in Brussel en steunt voornamelijk op vier 

projecten : Brussel Brost als groot kick-of evenement van het academiejaar, een 

gezamenlijke futsal competitie, een regionaal associatie overschrijdend 

studentensportevenement in eigen organisatie en een gezamenlijke deelname 

aan de 20KM van Brussel. 

 

Onder het hoofdstuk Strategische Prioriteit “NETWERK” worden nog 

andere partners in de sport voor studenten in Brussel vermeld en kort 

toegelicht. 
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3.3.6. SPORTPRAESESRAAD VUB 

Eén van de traditionele projecten van de afdeling BS van de VUB is de organisatie 

van een Sporttrofee.  Deze bestaat uit 10 ééndaagse tornooien in verschillende 

sportdisciplines waaronder de jaarlijkse zwemmarathon en 12-urenloop.  De 

management assistent promotie beweging en sport coördineert deze 

competities tussen de studentenverenigingen (zowel deze erkend door de 

studentenraad van de VUB als deze van de EHB zijn welkom tot deelname) en 

laat zich voor de planning, voorbereiding en organisatie bijstaan door de 

vertegenwoordigers van de respectievelijke deelnemende studenten-

verenigingen, de zogenaamde “sportpraesessen”.  Op deze manier hebben de 

studenten inspraak in de vorm van de competities en dragen ze vanaf de bron bij 

aan tot het succes ervan.  De sportpraesesraad is samengesteld uit een twintigtal 

studenten en vergadert minstens tien tot elf keer per academiejaar (één 

planningsmeeting en een meeting telkens vooraf aan één van de tornooien). 

 

3.3.7. OVERLEGPLATFORM FITNESS (BASIC FIT) 

Binnen de Publiek-Private Samenwerking overeenkomst, bestaande uit een 

opstalrecht-, erfpacht- en uitbatingsovereenkomst, werd de installatie van een 

overlegplatform opgenomen die de naleving van de bepalingen in de 

overeenkomst dient te bewaken.  Dit overlegplatform is samengesteld uit 

vertegenwoordigers van Basic Fit, de huidige houder van de PPS-overeenkomst 

met de VUB, aangevuld met het afdelingshoofd BS van de VUB en een 

afgevaardigde van de STR van de VUB.  Afhankelijk van de agenda kunnen 

andere, niet stemgerechtigden, aansluiten bij de vergaderingen (bv. 

afgevaardigde van de studenten van de Brussels Health Campus, een docent van 

de lerarenopleiding LO van de VUB of EHB, een afgevaardigde van de VGC-

sportdienst, iemand die het UZ-VUB vertegenwoordigd, …).  Het afdelingshoofd 

beweging en sport van de VUB fungeert als “single-point-of-contact”.  Indien één 

van de betrokken partners (Basic Fit, LO opleidingen EHB of VUB, studentenraad 

VUB, UZ-VUB, VGC, …) een item in het kader van één van de Basic Fit clubs op de 

VUB campussen wenst te bespreken, neemt die contact op met het 

afdelingshoofd.  Indien dit item dan niet direct opgelost kan worden, is dit 

aanleiding tot het organiseren van een vergadering van het overlegplatform.  Het 

overlegplatform heeft dus geen vast vergaderstramien, maar wordt 

samengeroepen indien er via één van de partners een agendapunt wordt 

aangebracht. 

 

 

De Basic Fit club op de Brussels Health Campus te Jette, opgestart anno 2001 (als Sportopolis) 
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4. GEGEVENSVERZAMELING EN ANALYSE 

Als basis voor de opmaak van dit nieuwe plan werd een SWOT analyse van de 

huidige situatie uitgevoerd.  Deze SWOT dient als aanvulling van de jaarlijkse 

evaluatie die we maken van het huidige beleid.  Zie hiervoor de laatste versie van 

het jaarlijks verslag omtrent werking en financiën die in dezelfde periode als dit 

nieuwe beleidsplan werden opgemaakt en aan Sport Vlaanderen bezorgd werd 

op 30/06/2020 (RPT_19_UAB_werking en RPT_19_UAB_kosten_per_partner).  

Vanuit het huidige plan kunnen sterke punten zoals de Sport!Mix en het 

campusgericht werken worden meegenomen.  Andere maatregelen zoals de 

sportcheque en sportprojectsubsidie kunnen mits bijsturing nog groeien en 

worden ook mee genomen.  Maatregelen die goed werden uitgevoerd in de 

lopende Olympiade maar geen resultaat hadden of niet realiseerbaar waren, 

worden vervangen door nieuwe maatregelen. 

De nieuwe maatregelen worden vanuit een brede omgevingsanalyse en 

gegevensverzameling vast gesteld en gekozen.  In de voorbije jaren heeft de UAB heel wat 

studies laten uitvoeren, onder andere via de “Wetenschapswinkel”.  Dit is een platform 

waarop ook niet academische afdelingen van de VUB en EHB topics kunnen publiceren 

die volgens de afdeling het onderzoeken waard zijn en waar studenten een onderwerp 

kunnen gaan kiezen voor een seminariewerk, afstudeerproject, eindwerk of zelf als 

onderdeel van een doctoraatstudie.   Zo werden er in de voorbije drie jaar jaarlijks twee 

tot drie onderzoeken gedaan die vanuit de afdeling beweging en sport op het platform 

werden gepubliceerd (o.a. studentgericht communiceren naar studenten van de EHB toe, 

studentengericht communiceren naar de VUB-student toe, studentengericht 

communiceren naar internationale studenten toe, kunnen studenten bepaalde 

competenties verwerven via sport die later op professioneel vlak van pas komen, 

duurzame sportondergrond voor tennis en voetbal in openlucht, een promotiecampagne 

voor de Strong Student Fun Run uitwerken en realiseren, de waarde(n) van sport, …).  Dit 

waren specifieke onderzoeken gericht op een deel van de werking waaruit vooral duidelijk 

werd dat “communicatie” een verbeterpunt blijft voor de sport aan de EHB en VUB.   

In het laatste jaar van de huidige beleidsperiode, 2020, hielden we een breder 

onderzoek naar de beweeg en sportgewoonten, noden en (voor zij die al gebruik 

maken van het sportaanbod) tevredenheid onder de studenten van de beide 

instellingen.  Dit onderzoek stond gepland in de maand maart.  Een maand 

waarin onze wereld er plots anders is gaan uitzien.  Waardoor we creatief 

moesten zijn en dus aan de VUB een online campagne organiseerden via het 

lanceren van een Instagram story verspreid over vijf dagen.  Elke dag kwam een 

andere dienstverlening van de sport aan de VUB aan bod of een idee waar we in 

de toekomst mee aan de slag denken te gaan.  Telkens eindigend met een 

uitnodiging om via een link deel te nemen aan de bevraging.  Aan de EHB werd 

de survey via een directe e-mail aan alle studenten verzonden. Het merendeel 

van de resultaten van deze bevraging blijven binnen de verwachtingen van het 

OPS van de UAB.  Ook hier blijkt dat studenten het aanbod als goed beoordelen, 

maar dat het onvoldoende gekend is.  Communicatie blijkt dus ook vanuit deze 

bevragingen een punt waaraan in de komende jaren extra aandacht moet 

besteed worden. 
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4.1. SWOTANALYSE HUIDIG BELEID EN WERKING (zie ook onder hoofdstuk 5 bij elke prioriteit een  “AS IS”  vs “TO BE” analyse)

STERKTES (S) ZWAKTES (Z) 

S1. Ruime sportinfrastructuur op de twee grote campussen van de VUB. 
S2. Jarenlange ervaring met de organisatie van sportactiviteiten en het ter 
beschikking stellen van sportinfrastructuur. 
S3. Zeer ruim aanbod aan sportactiviteiten, zowel eenmalig als regelmatig, zowel 
recreatief als competitief. 
S4. Vinger aan de pols : de afdelingen verantwoordelijk voor de organisatie van 
de studentensport aan de beide partnerinstellingen staan dicht bij de studenten.  
Aan de VUB is “de sportdienst” (afdeling Beweging en Sport) een merknaam waar 
een deel van de studenten niet enkel voor het sporten zelf binnen springen, maar 
waar ook vanuit verschillende opleidingen samen gewerkt wordt met studenten 
voor allerlei academische opdrachten.  En via het inschakelen van een aantal 
studenten van verschillende faculteiten als jobstudent op de afdeling hebben we 
de nodige ambassadeurs voor de sport in alle studierichtingen.  Aan de EHB is 
“stuvo” dan weer een afdeling die niet enkel sport aanbiedt, maar gekend is bij 
een aantal  studenten voor allerlei ondersteuning. 
S5. Een sterke samenwerking tussen de partnerinstellingen waardoor we een 
gemeenschappelijk beleid kunnen uitwerken met de nodige aandacht voor de 
specifieke noden van de studenten per campus. 
S6. De Publiek Private Samenwerking met Basic Fit. 
S7.  Een goede verstandhouding met de lokale overheden (VGC, Elsene, 
Etterbeek, Jette, Oudergem, …) en samenwerkingen met heel wat sportclubs en 
werkingen in de regio. 
S9. Aanwezigheid van meer dan voldoende expertise in sport binnen de 
dagelijkse werking. 
S10. De werking wordt getailleerd “op maat” van instelling en/of campussen. 
S11. Een goede verstandhouding met de overkoepelende federatie SSV 
S12.  De Sport!Mix is in de laatste Olympiade terug gegroeid tot een 
succesformule.  Met 1000 studenten die hieraan deelnemen zorgt deze samen 
met het lidmaatschap bij Basic Fit aan voordeeltarief voor een participatie van 
studenten in sport van meer dan 30%. 
 

Z1. Het gebrek aan specifieke sportinfrastructuur op de campussen van de EHB. 
Z2. Een minder succesvolle communicatie.  Studenten blijken, eens ze ervan op 
de hoogte zijn, enthousiast over het ruime aanbod, maar ze ontdekken dit 
meestal eerder toevallig.  Ondanks de inspanningen om in de taal en via de 
kanalen van de studenten te communiceren bereikt de boodschap slechts een 
deel van onze studenten. 
Z3. EhB blijft soms op de achtergrond bij organisatie van samenwerkingen en 
evenementen, voornamelijk door het gebrek aan eigen faciliteiten. 
Z4. Beperkte bereikbaarheid studenten ten gevolge van strikte 
communicatieregels aan de beide instellingen.  
Z5. Meer dan 60% pendelstudenten aan de EHB, en die, als ze al aan sport doen, 
veelal thuis sporten. 
Z6. Aan de EHB is sport binnen de dienst Studentenvoorzieningen slechts een 
beperkt percentage ter beschikking voor het werkveld sport. 
Z7. Verschil profiel student EhB – VUB.  Op de hogeschool is het meer een 
praktijkgerichte studie met verplichte lessen, stages en langere doorlopende 
lesdagen in een vast leerplan.  Terwijl een universitair student meer 
keuzevrijheid heeft over hoe de studietijd wordt ingedeeld (en beleefd). 
Z8.  Studenten geven tot beoefenen van sport “geen tijd” aan als één van de 
belangrijkste obstakels.  Gecombineerd met “geen motivatie” vertaalt zich dit 
eerder naar “geen prioriteit”.  We gaan dus de concurrentie aan met de kern 
activiteit van elke onderwijsinstelling, zijnde onderwijs zelf.  En dat is een delicaat 
evenwicht voor de afdelingen verantwoordelijk voor sport binnen een onderwijs 
instelling : hoe kunnen we ervoor zorgen dat studenten naast hun lessen, 
opdrachten en examens ook sport in hun agenda plaatsen? 
… 
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OPPORTUNITEITEN BEDREIGINGEN 

O1. Lanceren van “Virtual Reality Sports” 
O2. Verdere digitalisering van het sportaanbod : het uitwerken van een digitaal 
aanbod met onder andere online sportadvies en trainingssessies. 
O3. Elke 3 (aan de EHB) tot 5 à 7 (aan de VUB) jaar is er een nieuwe generatie 
studenten.  Dit geeft ons de mogelijkheid om onze dienstverlening elke generatie 
opnieuw uit te vinden.  Wat min of meer aansluit bij de cyclus van om de vier jaar 
een beleidsplan uit te werken, aangepast aan de huidige generatie. 
O4. De marketing en communicatie van onze afdelingen kan beter georganiseerd 
om nog meer studenten de weg naar het aanbod te doen vinden. 
O5. Studenten nog meer ondersteunen voor deelname aan en het organiseren 
van sportevenementen die al dan niet in eigen beheer plaats hebben 
O6. Nieuw personeelslid sport EHB – nieuwe ideeën  
O7. Nieuwe campus KANAL in Brussel centrum  
O8. Nieuwe lichting RITCS studenten naar campus Kaai  
O9. Versnelde adoptie van technologische en digitale hulpmiddelen ten gevolge 
van de corona crisis inzetten ter verdere uitbreiding en promotie van de 
studentensport in Brussel 
O10. De lerarenopleiding LO van de EHB organiseert sinds 2020 haar 
praktijklessen in het VUB sportcomplex op de campus te Elsene.  Dit geeft een 
opportuniteit om de studenten te leren kennen en in te zetten als ambassadeurs 
voor sport binnen hun instelling 
… 

 
 

 

B1. De pandemie waarin we ons op het moment van opmaak van het beleidsplan 
bevinden noopt ons om naar de toekomst toe zowel op vlak van infrastructuur 
als organisatie extra investeringen in veiligheidsmaatrelen te voorzien. 
B2. Verstrengde regelgeving op sportbeoefening vraagt enige creativiteit bij 
zowel de eigen organisatie van sportactiviteiten als het toezicht op de naleving 
van de regels bij clubs en groepen die gebruik maken van de VUB 
sportinfrastructuur. 
B3. De snelle continue evolutie in technologie en communicatie. 
B4. Het sociale aspect van sport. Een vermindering van sociale aspecten ten 
gevolge van verplichte maatregelen in het kader van de coronacrisis kan op lange 
termijn voor een vermindering qua motivatie zorgen.  
B5. Budget keuzes … er is een kans op het anders inzetten van de middelen vanuit 
de overheid waarbij sporten als een minder essentieel onderdeel van de 
maatschappij kan worden beschouwd en dus minder subsidies zal krijgen. 
… 

“The next Big Thing will be a lot of small things.” 
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4.2. EVALUATIE HUIDIG BELEIDSPLAN (2017-2020) 

Zie “RPT_19_UAB_WERKING” en “RPT_19_UAB_kosten_per_partner” voor meer 

details. 

 

4.2.1. WERKING 

95% (96 op 101) van de maatregelen van het studenten-sportbeleidsplan van de 

UAB voor de periode 2017-2020 werden in 2019 volledig of deels gerealiseerd 

(85% als we de “deels” als een half punt tellen). Dat is in academische termen 

“geslaagd met grootste onderscheiding” en mag in een derde jaar van een 

beleidsperiode als positief worden geëvalueerd.  Net als de voorbije 2 jaar zal het 

OPS ook in 2020 een actieplan uitwerken om de laatste nog niet gerealiseerde 

maatregelen in de mate van het mogelijke uit te voeren.  Tegelijkertijd wordt 

2020 het jaar waarin vooruit wordt gekeken naar de komende beleidsperiode, 

2021-2024.  Een meer diepgaande evaluatie van het in de voorbije jaren 

gevoerde beleid is daarvoor een basis. 

De belangrijkste punten die mee in het actieplan 2020 -en aansluitend dan ook 

naar het nieuwe beleidsplan voor de periode 2021-2024- dienen opgenomen te 

worden zijn : 

- Verder uitbreiden van de Sport!Mix om verdere groei in verkoop aan sport-knips en 
stickers op te vangen; 

- Fitheidscampagne evalueren en bijsturen, al dan niet met nieuw cardioscantoestel 
en al dan niet in samenwerking met de opleidingen LO; 

- Campusgerichte communicatie aan de EHB op basis van de aanbevelingen uit het 
afstudeerproject 2018-2019 van de drie studenten Marketing en Communicatie van 
de EHB; 

- Campusgerichte communicatie aan de VUB op basis van de aanbevelingen uit het 
afstudeerproject 2019-2020 van drie studenten Marketing en Communicatie van de 
EHB; 
 
 

 
 

- Sporttrofee concept VUB bekijken met oog op meer betrekken  van de EHB student 
in samenspraak met de sportverantwoordelijken van de verschillende 
studentenverenigingen; 

- Inzetten op één sport voor EHB studenten met oog op deelname aan Vlaamse (en 
Belgische) studentensportkampioenschappen (zaalvoetbal); 

- Investeringen in sportvoorziening per campus aan de EHB (plan van Stuvo EHB 
uitwerken en in actie omzetten); 

- Afstemmen met VGC sportdienst hoe we vanuit onze instellingen nog meer kunnen 
bijdragen aan het clubleven te Brussel, met dan mogelijke vervanging van de 
maatregel in het beleidsplan m.b.t. de jaarlijkse organisatie van een sporttak in de 
kijker die door hen werd geschrapt als maatregel; 

- Samenwerkingen met studentenverenigingen met andere etnische achtergrond en 
van de internationale studenten verder uitdiepen; 

- … 

 

4.2.2. FINANCIEN 

In 2019 komen we voor beide partners samen uit op een uitgave van €443.888,47 

(€398.826 voor de VUB en €45062,06 voor EHB) voor recreatieve sport 

doeleinden. Dit is net als jaar ervoor opnieuw een stevige stijging van 46% (van 

€303.577,24 in 2018 naar €443.888,47 in 2019).   Met €443.888,47 zitten we ver 

boven de €218.543,91 aan uitgaven in 2016, het jaar voor de huidige 

beleidsperiode, besteed aan recreatieve doeleinden (€225.344,56 of 103% 

meer).  Dit is voor het grootste deel te verklaren door het in 2018 geopende 

nieuwe VUB zwembad dat in 2019 op volle toeren draait en waar we tal van extra 

activiteiten voorzien die de studentensport ten goede komen. De UAB komt 

financieel tegemoet aan de voorwaarde in het decreet dat er tijdens deze 

Olympiade jaarlijks minstens evenveel aan eigen werkingsmiddelen ten voordele 

van de studentensport dient besteed te worden als in het jaar voor de start van 

de Olympiade.  
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4.3. GROOT ONDERZOEK OMTRENT SPORTGEWOONTEN, NODEN 

EN TEVREDENHEID BIJ EHB EN VUB STUDENTEN 
 

In de maand mei werd aan de VUB en EHB een survey gelanceerd naar de 

studenten toe m.b.t. hun profiel, gewoonten, noden en, voor zij die al gebruik 

maken van de diensten omtrent sport aan hun instelling, tevredenheid m.b.t. 

sport.  Bij de EHB werd de survey via een direct mailing aan de meer dan 5000 

studenten bezorgd.  Met een goede 12% respons als gevolg.  Aan de VUB kan dit 

vanwege interne regels niet via een direct mailing.  Daar werd gekozen om via 

een sociale media campagne studenten aan te sporen tot deelname aan het 

onderzoek.  Van de meer dan 17000 studenten reageerden slecht een 350 

studenten op de oproep.  Met dan slechts een bereik van om en bij de 2%.  

Waarbij we bovendien nog eens een hoog aantal aan reeds (bij de VUB) 

sportende studenten vaststellen.  Die zullen zich bij een vrij blijvende oproep 

waarschijnlijk sneller gemotiveerd voelen tot deelname aan een onderzoek 

omtrent sport.  Bij de analyse van de resultaten en het trekken van conclusies 

dienen we met deze representatie van de respectievelijke studentenpopulaties 

rekening te houden.  Over beide instellingen heen, op associatieniveau, komen 

we uit op 4,3% bereik met dit onderzoek.   Voldoende om uit de analyses 

conclusies te trekken en maatregelen te formuleren, zij het met hier en daar de 

nodige bedenkingen. 

 

Als we bij de analyse spreken van “de student” moet dit beschouwd worden als 

“de studenten die hebben deelgenomen aan het groot onderzoek omtrent sport 

aan de EHB en VUB anno 2020”.  We kunnen wel conclusies trekken om daarop 

maatregelen te gaan formuleren, maar moeten steeds voor ogen houden dat het 

onderzoek eerder een steekproef betreft en geen representatieve groep van 

studenten aan de instellingen van de associatie. 

 

4.3.1. “RESULTATEN EN ANALYSE PROFIEL VAN DE STUDENT” 

4.3.1.1. Deelnemers aan het onderzoek 

INSTELLING # Dln aan het 
onderzoek 

% op totaal 
aantal dln 

# inschrijvingen 
2018-2019 

% dln t.o.v. 
ingeschreven 
studenten 

VUB 349 36,39 17495 2% 

EHB 610 63,61 5031 12% 

TOTAAL 959 100% 22526 4,3% 

 

4.3.1.2. Geslacht van de deelnemers 

GESLACHT VUB EHB TOTAAL % 

MAN 139 188 327 34,1% 

VROUW 210 422 632 65,9% 

TOTAAL 349 610 959 100%  

Iets meer vrouwelijke dan mannelijke studenten namen deel aan het onderzoek.  Zeker 

aan de EHB waar meer dan 70% van de deelnemers aan de bevraging vrouwelijk zijn.  Ook 

in verhouding tot aantal vrouwelijke studenten op de twee partnerinstellingen is dit een 

significant verschil (+10%).  Hierbij kan in de verdere analyse rekening gehouden worden. 

 
4.3.1.3. Huisvesting van de deelnemers 

KOTSTUDENT OF NIET? VUB EHB TOTAAL % 

KOTSTUDENT 196 167 363 37,85% 

WOONT IN BRUSSEL 20 88 108 11,26% 

PENDELSTUDENT 133 355 488 50,89% 

TOTAAL 349 610 959 100% 

Opmerking : onder de pendelstudenten voor de EHB zijn er 35 studenten die “op kot buiten 

Brussel” zitten. 

De verdeling van studenten die in Brussel, al dan niet op kot of gewoon thuis, of buiten 

Brussel verblijven tijdens hun studieperiode is 50/50. 



UAB-SPORT BELEIDSPLAN 2021-2024 
 

 
 

 
15 

 

4.3.2. RESULTATEN EN ANALYSE “SPORTPROFIEL VAN DE STUDENT” 

4.3.2.1. Doet de student met regelmaat aan sport of niet? 

SPORTER OF (NOG) NIET? VUB EHB TOTAAL % 

SPORTER 333 504 837 87,28% 

NIET SPORTER 16 106 117 12,72% 

TOTAAL 349 610 959 100% 

Bijna 9 op de 10 studenten zien zich als "sporter".  Dit is een aanzienlijk verschil met de 6 

tot 7 op de 10 uit de bevraging van 2016.  Dus ofwel moeten we stellen dat er in de 

voorbije 4 jaar een stevige stijging is gerealiseerd ofwel heeft de bevraging vooral reeds 

sportende studenten aangetrokken.   Ofwel heeft de huidige corona crisis een invloed op 

de resultaten.  In elk geval dient hiermee rekening gehouden bij de verdere analyse van 

de resultaten van de bevraging.  Van de 16 niet sporters onder de VUB deelnemers aan 

het onderzoek zijn er 13 die vroeger wel sporten maar gestopt zijn tijdens hun studies.  

Hier komen dan zoals op een andere vraag van het onderzoek vooral "geen tijd" en "geen 

motivatie" naar voor als reden.  Alle 16 geven ze ook aan dat ze beseffen dat sporten tot 

een gezonder leven kan leiden en zeggen ze ook dat ze wel terug willen starten, mits de 

nodige motivatie. 

 

4.3.2.2. Aantal uur per week gemiddeld besteed aan sport in de voorbije maanden? 

#U/WEEK SPORT VUB EHB TOTAAL % 

0 tot 1 uur 16 106 122 12,72% 

1 tot 4,5 uur 173 249 422 44,00% 

5 tot 9 uur 118 200 318 33,16% 

Meer dan 9 uur 42 55 97 10,11% 

TOTAAL 347 583 930 100% 

12% van de bevraagde studenten doet zelden of (nog) niet aan sport.  44% kunnen we 

"gelegenheid" sporters noemen met minimale positieve invloed op hun gezondheid 

dankzij sport.  33% plukt ten volle de gezondheidsvoordelen van regelmatig sporten en 

voor 10% gaat het verder dan de gezondheidsvoordelen, bij deze laatsten  zit er in theorie 

ook een prestatie verhogend effect in hun goede gewoonten. 

 

4.3.2.3. Is de student bekend met het sportaanbod aan de VUB en EHB? 

GEKEND MET VUB/EHB 
SPORT 

VUB EHB TOTAAL % 

Neen 12 346 346 36,08% 

Ja, maar maakt er geen 
gebruik van 

15 217 232 24,19% 

JA en maakt er gebruik van 322 59 381 39,73% 

TOTAAL 349 610 959 100% 

36% van de studenten is niet op de hoogte van het eigen aanbod aan de hogeschool of 

universiteit.  Ook uit deze bevraging blijkt dat we in de komende periode hieraan extra 

aandacht moeten besteden.  Opgelet, aan de VUB is maar 3% van de deelnemers aan het 

onderzoek niet op de hoogte van het sportaanbod.  Maar gezien de slechts beperkte 

deelname (349 op 17500 studenten of 2%) kunnen we hier geen directe conclusies uit 

trekken.  Mogelijk zijn het vooral de reeds sportende studenten die zich tot deelname aan 

het onderzoek aangetrokken voelden.  40% van de bevraagden participeren al onder één 

of andere vorm aan het sportaanbod van de UAB. 

 

 
Aantal uur dat een student gemiddeld per week aan sport spendeerde in de voorbije maanden. 

12,72%

44,00%

33,16%

10,11%

0 tot 1 uur 1 tot 4,5 uur 5 tot 9 uur Meer dan 9 uur
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4.3.2.4. Welke sporten beoefenen de studenten het meest? 

 
Lopen, zwemmen en fitness blijven de meest populaire sporten van de VUB student.   

Daarna volgende lichte vormen van gymnastiek -waar vooral Yoga en Pilates populair 

zijn- en de balsporten -met voetbal, basketbal en volleybal als de top drie. Met dan in 

volgorde van populariteit onder de bevraagde studenten dans, racketsport, fietsen, 

vechtsporten en wandelen die de VUB top 10 vervolledigen. 

Voor de aan het onderzoek deelnemende EHB-studenten komt fietsen in plaats van 

zwemmen in de top 3 van favoriete sporten.  Met dan in volgorde zwemmen, yoga/pilates 

of andere vormen van "gymnastiek", balsport, dans, fitness thuis, racketsporten en 

wandelen die de plaatsen 4 tot en met 10 in de EHB top tien vervolledigen. 

Opvallend is dat in de antwoorden op de vraag "noem je top drie aan sporten die je 

momenteel beoefent" het "thuis fitnessen" onder één of andere vorm regelmatig terug 

kwam.  Voor EHB studenten zelf een benoemde activiteit op plaats 8 in de ranking.  Is dit 

een effect van het feit dat de studenten aan de survey deelnamen tijdens een lock-down 

en dus geen alternatief hadden of is dit echt een trend? 

In elk geval de moeite, zeker als we rekening houden met het feit dat de EHB over weinig 

sportinfrastructuur op haar campussen beschikt, om naar de toekomst toe een digitaal 

aanbod aan sportadvies voor thuis te integreren in het nieuwe plan.   

Vraag en aanbod …  misschien verklaart dit ook grotendeels de top 3 van fitness, lopen 

en zwemmen.  Fitnessclubs zijn tegenwoordig bijna 24/7 open, dus kan je daar ongeacht 

je verplichtingen als student altijd wel ergens terecht.  Ook de samenwerking met Basic 

Fit is hierin een stimulatie voor de student (met clubs op de campussen te Elsene en Jette).  

Lopen is dan weer een sport die je overal kan beoefenen.  Met de vrijheid wanneer en met 

wie deze sport te beoefenen.  Dus een lage instapdrempel.  En zwemmen, dat is een effect 

van de opening van een nieuw zwembad op de VUB campus te Elsene waar heel wat 

studenten de weg naartoe hebben gevonden. 

Lagere aantallen zien we op balsport, dans en vechtsport.  Waar we vaststellen dat meer 

dames voor dans/gymnastiek kiezen en meer heren voor balsport en vechtsport. Op 

racketsporten is de verhouding man/vrouw min of meer in evenwicht.   De samenstelling 

van een gendergericht aanbod blijft dus een opdracht.  We moeten ervoor zorgen dat we 

sporten blijven aanbieden die zowel mannen als vrouwen aantrekken, maar ook een 

specifiek aanbod voor afzonderlijk mannen en vrouwen.   

 
Het nieuwe VUB Zwembad op de campus te Elsene  
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4.3.2.5. Aan welke activiteiten uit het UAB sportaanbod neemt de student deel? 

PARTICIPATIE IN SPORTAANBOD VUB EHB TOTAAL % 

Basic Fit 169 ? 169 48,42% 

Sport!Mix 168 ? 168 48,14% 

Sportzalen 146 nvt 146 41,83% 

Atletiekpiste 123 nvt 123 35,24% 

Tennisvelden 79 nvt 79 22,64% 

Sporttrofee 75 nvt 75 21,49% 

Zwembad 56 nvt 56 16,05% 

Rugby/voetbalveld 44 nvt 44 12,68% 

Squash 31 nvt 31 8,88% 

Vlaamse of Belgische 
studentenkampioenschappen (Foxes) 22 ? 22 6,30% 

Fit-O-Meter 16 nvt 16 4,58% 

Futsalleague 14 ? 14 4,01% 

Van de bevraagde VUB studenten zijn er 168 lid van Basic Fit en evenveel VUB studenten 

hebben een sportkaart met sportknip voor deelname aan de activiteiten in het kader van 

de Sport!Mix.  Dit is duidelijk de top twee van het sportaanbod.   

Deze vraag werd door de EHB niet mee opgenomen in de survey.  Uit de verkoop van 

sportstickers in 2018-2019 weten we echter dat er 32 EHB studenten (in 2019-2020 stond 

de teller op het moment van ingaan van de corona lockdown op 39) de mogelijkheid tot 

deelname aan de Sport!Mix hebben en van de 4713 UAB-ers die lid zijn bij Basic Fit blijkt 

uit steekproefonderzoek dat 20,7% hiervan EHB studenten zijn (976 fitnessleden vanuit 

de EHB). 

 

4.3.2.6. Hoe komen studenten aan informatie omtrent sporten aan de EHB/VUB? 

321 van de bevraagde VUB studenten kennen het VUB sportaanbod (93%).  Dit is een 

opmerkelijk hoger score dan tijdens het vorige groot onderzoek een vier jaar geleden.  

Hierbij moeten we ons dan de vraag stellen of de communicatie dan werkelijk meer effect 

heeft (in de voorbije vier jaar werd o.a. de informatie omtrent sporten voor VUB studenten 

niet meer via een website UAB-sport verspreid, maar kreeg deze terug een plaats op de 

centrale website van de VUB) of dat studenten die al aan de slag zijn zich sneller 

aangesproken voelen tot deelname aan de survey (de survey werd o.a. via de 

facebookpagina van VUB Sport bekend gemaakt, veelal gevolgd door reeds sportende 

studenten).  Daarenboven gaven in een onderzoek uitgevoerd als afstudeerproject door 

studenten communicatie van de EHB in de maand februari 2020 (361 deelnames, afname 

op campus Jette en Elsene in het restaurant op twee afzonderlijke middagen) meer dan 

50% van de bevraagde studenten aan slecht of onvoldoende op de hoogte te zijn omtrent 

het sportaanbod op de VUB.   

346 van de 610 EHB studenten die deelnamen aan de survey geven aan niet  op de hoogte 

te zijn.  Dat is 57%.  Wat betekent dat we een bereik hebben van 43%.  Ten opzichte van 

de bevraging in 2016 is dit dan wel al een stijging, maar er blijft nog een lange weg te 

gaan.  Hoe krijgen we onze studenten aan het sporten als ze de informatie nog niet tot bij 

hen komt?  "De" uitdaging voor de komende 4 jaar voor het overlegplatform sport van de 

UAB. 

 

4.3.2.6bis. Hoe ben je op de hoogte gekomen van de sportmogelijkheden aan de 

EHB/VUB? 

COMMUNICATIEKANALEN VUB EHB TOTAAL % 

Website instelling 198 131 329 34,31% 

Via medestudenten 129 77 206 21,48% 

Via vrienden 126 51 177 18,46% 

Stuvo on Tour EHB / Kick off  en 
sportevenementen VUB 30 77 107 

11,16% 

Sociale media  43 38 81 8,45% 

Via familie 12 8 20 2,09% 

Posters 5 7 12 1,25% 

Via docenten 10 2 12 1,25% 

Flyers 1 1 2 0,22% 

Agenda van de instelling 0 1 1 0,10% 

Varia * 3 9 12 1,25% 

Totaal 557 402 959 
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Het kanaal waarlangs we de meeste studenten bereiken zijn de respectievelijke websites 

van de EHB en VUB.   

Mond tot oor reclame tussen studenten onderling staat in beide instellingen op de tweede 

plaats.  Aan de VUB is die mondelinge overdracht nog sterker waarbij ook via vrienden, 

familie en docenten regelmatig wordt opgegeven als manier waarop de bevraagde 

studenten op de hoogte zijn gekomen van onze sportmogelijkheden.   

Bij de EHB scoort de STUVO on Tour campagne sterk.   

Posters en flyers hebben klaarblijkelijk weinig tot geen effect.  En ook de vermelding in 

de gratis agenda die aan de studenten bij het begin van het academiejaar wordt gegeven 

scoort nihil. 

Wat wel verbazing opwekt is het feit dat sociale media op beide partnerinstelling niet in 

de top 3 staat (op de VUB op 4 en op de EHB op 5).  En dit hoewel tijdens voorgaande 

onderzoeken in het kader van een AP van studenten communicatie van de EHB dit kanaal 

als het te gebruiken kanaal werd geadviseerd om studenten te bereiken.  Is dit dan de 

piek voorbij?  Of zoeken studenten andere informatie op FB en IG?  Of pakken we het nog 

niet goed aan?   

 

Wat duidelijk uit het onderzoek naar voor komt is dat we onze websites moeten blijven 

hanteren als voornaamste kanaal.  Daar moeten we ook in de toekomst zorgen dat de 

sportpagina's op de websites van de beide instellingen makkelijk te vinden zijn en dat daar 

alle relevante up-to-date informatie op staat.  Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat 

de reeds sportende studenten als ambassadeur voor een gezonde levensstijl moeten 

worden ingezet via “bring a friend” en “member get member” campagnes gespreid over 

het jaar.  En uiteraard moet ook de STUVO on Tour zijn succes verder zetten … wie weet 

kan dit idee ook op de VUB meer uitgebreid aan het bod komen (momenteel in andere 

vorm waarbij op academische openingen de informatie omtrent studentenvoorzieningen 

wordt gegeven aan de generatiestudent, dan aanwezigheid op de kick-of en andere 

momenten waar er een ruimte vrij gemaakt wordt voor de sport).   

Opmerking : de 10 antwoorden “via docenten aan de VUB” is niet representatief.  Onder 

de bevraagden van de VUB zitten heel wat studenten LO, die uiteraard vanuit de aard van 

hun studiegebied de informatie omtrent sport via hun praktijkdocenten krijgen. 
 

Via welke communicatiekanalen zijn de deelnemende studenten op de hoogte gekomen 

van het sportaanbod aan hun instelling?  
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4.3.3. RESULTATEN + ANALYSE M.B.T. “NODEN EN WENSEN VAN DE STUDENT”  

Op de vraag "welke sport wil je nog graag leren kennen?" scoren boksen en kickboksen 

opvallend hoog.  Twee sporten die al beperkt in het aanbod zitten, maar waar we naar de 

toekomst toe indien mogelijk meer uren op verschillende locatie voor kunnen voorzien.  

Ook rope-skipping komt meer dan 20 keer terug als antwoord op deze vraag.  Een sport 

die we tot nu toe nog niet in het aanbod hebben.  Kan dus als extra activiteit worden 

getest in de komende periode. En hockey wordt zelf 108 keer genoemd.  Effect van onze 

sterk presterende Dragons? Maar dus zeker ook een optie om verder te onderzoeken.  Al 

beschikken we hierover niet over de nodige infrastructuur, hier kan naar partnerclubs in 

de regio worden gezocht om ook aan deze nood tegemoet te komen.  "Surfen" wordt 80 

keer gemeld.  Ook hiervoor kunnen we kijken of we een uitstap met initiatie kunnen 

organiseren voor onze studenten.  En "paardrijden” zit ook in de top.  Met 72 studenten 

onder de respondenten die hiervoor interesse tonen.  De vroegere samenwerking met 

manege "De La Cambre" is dus de moeite om terug opgestart te worden na een meer dan 

5 jaar zonder contact.  Muurklimmen scoort meer dan 90 keer, dus ook voor deze sport 

blijkt terug meer interesse dan de voorbije jaren … en dus de moeite om ook hier de 

vroegere samenwerkingen met lokale klimzalen terug naar boven te halen. 

4.3.3.1. Wat zijn de sterkste motivatieredenen voor studenten om aan sport te doen? 

MOTIVATIE OM TE SPORTEN VUB EHB TOTAAL % 

Algemene conditie/gezondheid 260 488 748 39,16% 

Goed gevoel / meer energie 136 364 500 26,18% 

Figuurtraining (afslanken, verstevigen of 
opbouwen) 

114 289 403 21,10% 

Sociaal contact (vrienden 
maken/ontmoeten) 

46 93 139 7,28% 

Competitie/ wedstrijden en tornooien 44 33 77 4,03% 

Mentale gezondheid/ontspanning/..  7 7 14 0,73% 

Een uitdaging hebben, mijn grenzen 
verleggen, mezelf verbeteren 

6 6 12 0,63% 

Omdat ik het gewoon leuk vind 6 6 12 0,63% 

Varia * 0 5 5 0,26% 
* een excuus om andere, moeilijkere dingen niet te hoeven doen/ 
uitstellen; om fit te zijn om met de hond te gaan wandelen en spelen; om 
pijnverslaving gezond aan te pakken; aanvulling, extra training voor 
bespelen van muziekinstrument; om beter te kunnen studeren, … 

619 1291 1910 100% 

 

De “algemene conditie en gezondheid op peil houden” en een “goed gevoel hebben” om 

hierdoor een hoog energieniveau te krijgen of behouden (om o.a. beter te kunnen 

studeren) zijn duidelijk de voornaamste drijfveren van de bevraagde studenten om met 

regelmaat aan sport te doen. Overgewicht vermijden en een goed figuur hebben staat 

ook nog met voorsprong op andere motivaties in de top 3.  Sociaal contact, meer bepaald 

vrienden maken en vriendschappen versterken volgt op een vierde plaats, maar scoort 

toch nog maar half zo hoog als de top 3.  En dan volgt een aantal studenten die aan 

competitiesport doen.  Mentale gezondheid of ontspanning, een uitdaging hebben of 

nieuwe dingen leren en gewoon plezier beleven volgen dan al op een grote afstand op 

plaatsen 5 tot en met 8 in de ranking.  Deze zijn dus eerder als secundaire redenen te 

benoemen als motivatie om te sporten. 

Met het belang dat studenten hechten aan deze verschillende beweegredenen om 

regelmatig te sporten of om daartoe over te gaan kunnen we in de toekomst rekening 

houden in onze sensibiliseringscampagnes en marketing om studenten aan te sporen tot 

sportbeoefening. 

4.3.3.2. Wat zijn de best geschikte momenten om te sporten? 

WANNEER IS BEST GESCHIKT 
MOMENT OM TE SPORTEN? VUB EHB TOTAAL % 

week 161 178 339 62,89% 

weekend 53 147 200 33,96% 

Avond (18-21u) 252 137 389 37,48% 

Vooravond (16-18u) 109 90 199 19,17% 

Middag (12-14u) 103 27 130 12,52% 

Late avond (na 21u) 50 61 111 10,69% 

Ochtend (7-9u) 49 42 91 8,77% 

Voormiddag (9-12u) 41 37 78 7,51% 

Namiddag (14-16u) 38 2 40 3,85% 

De bevraagde EHB studenten geven aan bij voorkeur in de week, tussen voornamelijk 18 

en 21u of 16-18u te sporten.  Ook onder de deelnemende VUB studenten zien we een 

gelijke voorkeur voor sporten in de week op de vooravond of in de avond tussen 16 en 
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21u.  Opvallend is hier wel de hoge score op de middag ten opzichte van deze bij de EHB: 

30% van de VUB studenten die aan de survey deelnamen geven aan op de middag te 

willen en kunnen sporten (t.o.v. 5% aan de EHB).  Dit is waarschijnlijk te verklaren door 

de aanwezigheid van sportinfrastructuur op de VUB campussen te Elsene en Jette.  Ook 

op "sporten in de namiddag" zien we een aanzienlijk verschil in score tussen VUB en EHB.  

Dit is dan weer te wijten aan het feit dat EHB-ers meestal van 9 tot 17u naar school gaan 

en VUB-studenten op variabele roosters les volgen.  Hierbij dient bij de opmaak van de 

planning van het sportaanbod de nodige aandacht aan gegeven worden. 

4.3.3.3. Waarom doet een student niet aan regelmatige sportbeoefening? 

WAAROM DOE JE NIET AAN SPORT? VUB EHB TOTAAL % 

Ik heb geen tijd 2 45 47 38,84% 

Ik mis de motivatie 8 35 43 35,54% 

Ik doe het gewoon niet graag 2 16 18 14,88% 

Om medische redenen 0 7 7 5,79% 

Ik heb geen sportmogelijkheden in de 
buurt die me aanspreken 1 2 3 

2,48% 

Ik vind het te duur 1 2 3 2,48% 

 14 107 121 

Een gebrek aan motivatie en geen tijd om te sporten komen als voornaamste redenen 

naar boven om niet aan sport te doen bij de deelnemers aan het onderzoek die aangaven 

niet aan sport te doen.  Wat eigenlijk in de praktijk neerkomt op bijna 3 op 4 studenten 

die onvoldoende motivatie vinden tot sporten aangezien we het antwoord van “geen tijd” 

kunnen vertalen als “geen prioriteit”, en dus ook een kwestie van motivatie is.  

5,22% van de niet sportende student (0.6% van het totaal aantal deelnemende studenten) 

kan of mag niet sporten vanuit medische redenen.  Dit kunnen studenten zijn van de 

doelgroep “studenten met een functiebeperking”, waar dan ook de nodige aandacht aan 

gegeven moet worden in het beleidsplan, ondanks het uiterst lage aantal en percentage. 

 Met slechts 3 op de 115 met als reden “te duur” kunnen we stellen dat de tarieven die 

gehanteerd worden door de meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek als 

aanvaardbaar worden beschouwd. 

4.3.3.4. Welke motivatie zou je nodig hebben om te starten met sport? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de 121 studenten die aangaven niet aan sport te doen op het moment van deelname 

aan de bevraging geven er 85 aan dat gezondheidsredenen de sterkste trigger tot starten 

met sport zou zijn voor hen.  23 willen wel wat fitter door het leven gaan en dan volgen 

pas overige motivators zoals “een goed gevoel” met 5 of minder deelnemers aan het 

onderzoek die dit als belangrijkst aangaven. 

 

4.3.3.5. Welk type van activiteit spreekt niet sporters aan om te starten? 

TYPE ACTIVITEIT VUB EHB TOTAAL % 

Thuis, iets wat ik alleen kan doen 9 62 71 43,29% 

In groep of clubverband 5 61 66 40,24% 

Onder begeleiding van een trainer in 
groep 

7 59 66 40,24% 

Competitie 2 22 24 14,63% 

Andere (wandelen, fitness, 
buitensport, …) 

0 6 6 3,66% 

Met vrienden zonder begeleiding 0 2 2 1,22% 
 14 150 164 
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Thuis sporten en in groep met een coach of trainer genieten de voorkeur.  Dus uitbreiden 

van Sport!Mix met lesgevers en een digitaal aanbod uitwerken komen ook hier naar voor 

als twee maatregelen die tot resultaat kunnen leiden ter activering van de (nog) niet 

sportende student. 

 

 

4.3.3.6. Nieuwe acties ter stimulering van sport 

 

Op de vraag "wat kunnen wij als instellingen nog doen om nog meer studenten in 

beweging te krijgen?" kregen we meer dan 400 verschillende reacties.   

 

Voorbeeld van een reactie die aan de EHB meerdere keren in verschillende vormen terug 

komt is "sportaanbod aanbieden/uitbreiden".  Dat is alvast een optie die we kunnen 

realiseren.  Studenten wijzen op het ruime aanbod aan de VUB waar ze welkom zijn, maar 

ook de ingeslagen weg van de voorbije jaren om het aanbod gewoon in de klaslokalen 

van de EHB aan te bieden.  Yoga, Pilates, boksen, HIIT, dans, … zijn sportieve activiteiten 

waarvoor je in principe niet direct een sportzaal of veel materiaal voor nodig hebt. 

 

Een tweede suggestie die regelmatig terugkomt is een digitaal sportaanbod.  Zowel het 

aanbieden van VR-sport als het online aanbieden van sporttips, trainingen en filmpjes van 

lessen worden genoemd als een motivator om dan thuis te sporten.  Ook dit kunnen we 

meenemen als nieuwe maatregel voor de komende 4 jaar. 

 

Een  andere topic die we meermaals tegenkomen bij de deelnemende EHB-studenten is 

"fitnessabonnement aan voordeeltarief".  Waarmee duidelijk wordt dat studenten van de 

EHB nog onvoldoende op de hoogte zijn van het feit dat ze kunnen instappen in het VUB 

voordeel op lidmaatschap bij Basic Fit … aan te kopen in de clubs op de campussen te 

Elsene en Jette. 

 

Aan de VUB valt dan weer een andere topic op bij de antwoorden , namelijk de tarieven.  

Men vergelijkt met tarieven die ze in hun thuisgemeente betalen (bv. voor het zwembad).  

Hier is dus duidelijk een boodschap voor VUB sport dat we nog beter moeten aantonen 

dat de VUB wel degelijk een zo goedkoop mogelijk aanbod voor studenten uitwerkt, maar 

dat we dit nu eenmaal met minder subsidie moeten doen dan de gemeenten (of in elk 

geval zonder inzet van gelden via inning van gemeenten belastingen).  Maar logisch dat 

studenten zo redeneren, ze hebben in hun jonge leven niet altijd een volledig zicht op reëel 

kostprijzen in onze maatschappij aangezien ze grotendeels afhankelijk zijn van hun 

ouders steun.  Dit en nog andere punten kunnen we opvangen door bv op onze website 

een FAQ’s toe te voegen waarin we toelichten waarom iets hoeveel kost of waarom we 

het ene wel organiseren en het andere niet. 
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4.3.4. TEVREDENHEID VAN DE STUDENT OMTRENT HET SPORTAANBOD   Score per onderwerp volgens de Likert schaal : van zeer slecht (1) tot zeer goed (5).

 

Gemiddelde score van 3,5 op 5 op de Likertschaal is meer dan voldoende. Maar 

er blijft nog ruime marge tot verbetering van de serviceverlening.  De globale 

tevredenheid zit bij de VUB studenten net onder "goed", iets hoger dan bij de 

EHB studenten, waar we net boven de “voldoende” scoren. Opmerkelijke 

verschillen zitten in de tevredenheid omtrent het vlot verloop van de kaarten en 

diensten.  VUB scoort daar 4,1 ten opzichte van slechts 3,1 voor de EHB.  VUB 

verkoopt nog altijd het merendeel van haar diensten aan het onthaal van de 

afdeling BS in het VUB sportcomplex op de campus te Elsene.  Open van maandag 

tot en met zondag van 10 tot 21u.  Terwijl de EHB exclusief via de website de 

verkoop van de "sticker" organiseren waarbij de student na aankoop de sticker 

aan het onthaal van de school op zijn campus gaat ophalen.  Ook omtrent het 

sportaanbod zelf zitten studenten van de VUB dicht bij de 4 en de EHB dan weer 

dicht bij de 3.  Wat duidelijk aantoont dat we het aanbod voor de EHB studenten 

nog verder moeten uitbreiden in de komende periode. Laagste scores met 3,1 

tot 3,3 zijn de topics "inspraak" en "informatieverspreiding".  Ook dit worden 

werkpunten in de komende beleidsperiode. 
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5. STRATEGISCHE PRIORITEITEN 

 

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most 
intelligent ... but the one most responsive to change in the 
environment.” Darwin - 1837 

 
Onze maatschappij verandert op exponentiële wijze.  Economische, 
technologische, medische, digitale, lokale en globale, sociale 
ontwikkelingen en nog veel meer innovaties volgen elkaar steeds sneller 
op.  Hoe kan je hier als organisatie rekening mee houden?  Meer specifiek 
hoe kan je als sportaanbieder hiermee omgaan?  Welke invloed heeft dit 
op onze dagelijkse werking?  Het is een kunst om rekening te houden met 
de relevante parameters die van invloed zijn op de verandering in onze 
maatschappij zoals waardensystemen, internationale verhoudingen, 
publiekbeleving, digitale en technologische adoptie, maatschappelijk 
belang van sport, het verenigingsleven, de rol van de overheid, de sociale 
dynamiek, de machtsconcentratie in de sport, het economisch systeem en 
de levenskwaliteit (cf. Tomorrow Lab in opdracht van Sport Vlaanderen, 
2018). 
 
De toekomst evolueert bovendien niet rechtlijnig, maar zit vol met 
onzekerheden.  Onzekerheden zijn echter in zekere mate te voorspellen 
en onder controle te houden.  Aan de UAB baseren we ons beleid in de 
toekomst vanuit die gedachte op vier controlegebieden of zogenaamde 
strategische prioriteiten.  We zijn ervan overtuigd dat, als we onze focus 
op deze prioriteiten richten, we altijd de vinger op de pols kunnen houden 
om de maatregelen waarmee we onze studenten kunnen sensibiliseren, 
toe leiden, ondersteunen en begeleiden naar een gezondere levensstijl via 
regelmatige beweging en sportbeoefening succesvol te kunnen uitvoeren 
en bijsturen. 

 
 

 

ACTIVITEITEN – 

INFRASTRUCTUUR – NETWERK 

- COMMUNICATIE 2021-2024 
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5.1. ACTIVITEITEN (SP1) 

We streven ernaar in de komende jaren net als in het verleden een sportaanbod 

bestaande uit een brede mix van activiteiten op zowel recreatief als competitief 

niveau en van eenmalige of periodiek terugkerende aard samen te stellen.  

Hiermee willen we zoveel mogelijk studenten aantrekken en van dienst zijn.  In 

dit aanbod zorgen we ook voor de nodige aandacht aan generatiestudenten, 

internationale studenten, studenten met een diverse etnische achtergrond, 

studenten met een functiebeperking en topsportstudenten.   

Hierbij werken we, in volgorde, van instellingsniveau (EHB en VUB) naar 

associatieniveau (UAB), associatie overschrijdend Brussels niveau (SSB), 

associatie overschrijdend Vlaams niveau (SSV), associatie overschrijdend 

nationaal niveau (BUSF) en internationaal niveau (FISU). 

Vele van de activiteiten die in het verleden al deel uitmaakten van het aanbod 

waren succesvol en worden dan ook behouden.  In de periode 2021-2024 worden 

nog altijd volgende activiteiten voorzien : 

- De Sport!Mix (pakket van sporten waaraan studenten via aankoop van een 

knip of sticker op wekelijkse basis kunnen deelnemen tijdens de 

academische lesweken),  

- Bloksport (beperkte Sport!Mix waaraan studenten tijdens de blok en 

examenweken van het academiejaar kunnen deelnemen),  

- de Futsalleague (een zaalvoetbalcompetitie per semester op drie 

verschillende locaties in Brussel),  

- de SportTrofee (tornooien tussen de studentenverenigingen in 10 

verschillende sporttakken gespreid over het jaar),  

- deelname aan de 20KM van Brussel,  

- de “Foxes” en “Beavers” (de studententeams van respectievelijk de VUB en 

EHB die deelnemen aan Vlaamse en Belgische studentensport 

kampioenschappen), 

- de “sportcheque” (financiele ondersteuning op een clublidmaatschap),  

- de “sportprojectpot” (financiële en/of logistieke ondersteuning van 

sportieve initiatieven van studentengroepen) 

- en het huren van sportfaciliteiten of lid worden van een fitnessclub aan 

voordeeltarief 

Op basis van de bevindingen vanuit de omgevingsanalyse wordt dit “live” aanbod 

aangevuld met een “virtueel” digitaal aanbod om in te pikken op de noden van 

de student om meer “thuis” te sporten. 

 
Aan de UAB werken we in de periode 2021-2024 verder op basis van het TTM omtrent 

gedragswijziging voor het efficiënt inzetten van de beschikbare middelen. 

 



UAB-SPORT BELEIDSPLAN 2021-2024 
 

 
 

 
25 

 

ANALYSE VERLEDEN “AS WAS” (2016) t.o.v. HUIDIGE “AS IS” (2020) en GEWENSTE SITUATIE “TO BE” (2024)  / DH I – II – III - V 

AS WAS (2016) AS IS (2020) TO BE (2024) 
• Herstructurering STUVO EHB met nieuwe impuls en 

inzichten als gevolg; 

• Afdeling BS van de VUB zorgt voor de 
studentensport op de campussen te Elsene en Jette 
en staat STUVO EHB bij in het organiseren van 
activiteiten op de verschillende campussen van de 
hogeschool; 

• Er is een ruim aanbod voor alle niveaus van 
sportbeoefening, al dan niet in eigen organisatie of 
in samenwerking met externe dienstverleners; 

• Focus ligt voornamelijk op het organiseren en 
promoten van sportactiviteiten; 

• Daarnaast werden de eerste stappen gezet ter 
sensibilisering tot sportparticipatie naar de meer 
sedentaire studenten via een aantal campagnes; 

• Studenten van de partnerinstellingen hebben 
toegang tot alle activiteiten georganiseerd door één 
van beide partners aan de dezelfde voorwaarden en 
tarieven; 

• De financiën worden centraal beheert VUB/BS; 

• +/- 608 deelnemers aan de Sport!Mix waarvan in 
2016 voor de EHB 39 deelnemers en voor de VUB 
569 (3963 actieve VUB sportkaarten + 275 actieve 
EHB sportkaarten).  94% van de deelnemers aan de 
mix zijn VUB-ers (78% van totaal aantal studenten 
UAB is VUB) 

• De mogelijkheden tot studentensport zijn beter 
gekend dan in 2016.  De afzonderlijke website UAB-
sport m.b.t. studentensport voor de EHB en VUB-
studenten werd stop gezet.  Informatie omtrent 
sporten aan de EHB en/of VUB werd geïntegreerd 
in de eigen websites van de twee 
partnerinstellingen; 

• UAB heeft haar netwerk met lokale en bovenlokale 
sportaanbieders verder uitgebreid en versterkt; 

• Het sportaanbod wordt meer campus gericht 
aangeboden met aandacht voor de lokale 
mogelijkheden en noden van de studenten aan de 
respectievelijke instelling en campus; 

• De focus is van “product” naar “klant” verschoven; 
naast het organiseren van activiteiten werd in de 
voorbije beleidsperiode heel wat aandacht 
gegeven aan het sensibiliseren (via campagnes), 
toeleiden (via communicatie) en ondersteunen 
(vb. via de cheques en project pot) tot, naar en van 
studentensport; 

• De administratie en coördinatie gebeurt centraal in 
onderling overleg en verloopt in goede 
verstandhouding en 100% transparantie; 

• +/- 1000 studenten nemen deel aan de Sport!Mix 
activiteiten en 70% van de UAB-studenten in één 
of andere vorm sportief actief. 

• Een nog groter bereik via onze communicatie met 
als ultiem doel dat 100% van de studenten op de 
hoogte is van de voordelen van regelmatige 
sportbeoefening via het verder professionaliseren 
van onze marketing en communicatie (zie ook 
hoofdstuk 5.4 van dit beleidsplan); 

• Verder uitdiepen van de “campusgerichte werking” 
met als doel communicatie en activiteiten op maat 
van de student te realiseren; 

• Administratie en coördinatie blijft grotendeels 
centraal en we blijven werken aan de goede 
verstandhouding in volledige transparantie met 
één gezamenlijk doel : zoveel mogelijk studenten in 
beweging brengen; 

• Uitbreiding van het algemene sportaanbod waar 
tegemoet wordt gekomen aan de toenemende 
vraag tot deelname door studenten. 

• Uitbreiding van het sportaanbod met een virtuele 
en digitale pijler om in te pikken op de trends van 
onze tijd en de toekomst en om tegemoet te komen 
aan de uit het “groot onderzoek” vastgestelde nood 
aan “sportmogelijkheden thuis” op momenten dat 
het de student past; 

• … 
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5.1.1. STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN 

MAATREGELEN M.B.T. “ACTIVITEITEN” 
 

5.1.1.1. UAB Studenten participeren, bij voorkeur vanaf hun eerste jaar 

aan het hoger onderwijs, actief in beweging en sport (SD1, DH I-II-III-V). 

 

5.1.1.1.1. We voorzien de nodige activiteiten om studenten een maximale 

keuze aan sportmogelijkheden te kunnen bieden en leiden de studenten actief 

toe naar de sport en dit zowel aan de eigen instelling als elders.      (SD1-OD1.1., 

DH I-II-III-IV) 

 

5.1.1.1.1.1. We voorzien de nodige infopunten met persoonlijke benadering van de 

student (SD1-OD1.1.-M1.1.1.) 
 

Studenten kunnen terecht aan fysieke onthaalpunten waar ze een antwoord krijgen op 

specifieke vragen omtrent de sportmogelijkheden en tarieven alsook geholpen worden 

voor huur en aankoop van diensten (huren zalen, aankoop sportkaart, deelname aan de 

activiteiten, aankoop van toegangen tot het zwembad en piste, …) 

Indicator Doel Timing Budget 
TSP-UAB Correcte 

gedetailleerde 
informatieverlening, 
verkoop en verhuur 
m.b.t. de 
sportmogelijkheden 
voor studenten 

Dagelijks VUB 
Wekelijks of 
Maandelijks EHB 

€ 12.500/jaar 
(grootste deel van 
het budget voor 
infopunten wordt 
gedragen op de 
begroting 
infrastructuur) 

 
5.1.1.1.1.2. We communiceren en voorzien de verkoop van een deel van ons aanbod via 

de websites van de partnerinstellingen (SD1-OD1.1.-M1.1.2.) 
 

Zowel op de website van de EHB als van de VUB heeft sport een eigen plek waar 

studenten alle nodige informatie omtrent sport aan hun instellingen kunnen 

terugvinden.  Ook worden sommige van de dienstverleningen online te koop aangeboden 

via de website (sportsticker, sportkaart en knip voor studenten die niet in Elsene zitten, 

…). 

 
Indicator Doel Timing Budget 

• Aantal 
paginabezoeken 
op jaarbasis 

• Verkoop van 
online producten 
zoals aantal 
sportknips/stickers 

• TSP-UAB 

• Bereik vergroten  

• 24/7 
beschikbaarheid 
van informatie en  

• drempel verlagen 
in verkoop 

• Verhogen van 
partipatie : MPC 
+5% 

• Basisinformatie 
update per 
semester 

• Nieuws update per 
week 

• Dagelijkse 
opvolging van 
verkoop 

€ 4.000/jaar 

 

5.1.1.1.1.3. We voorzien voor (kot) studenten een ruime waaier aan recreatieve wekelijks 

weerkerende sportactiviteiten “De Sport!Mix” (SD1-OD1.1.-M1.1.3.) 
 

De Sport!Mix is een pakket van minstens verschillende 26 sporten dat gedurende de 26 

lesweken van het academiejaar wordt aangeboden.  De activiteiten zijn verdeeld over de 

de campussen te Anderlecht, Brussel centrum, Elsene en Jette.  Voor deelname 

beschikken de studenten over een sportkaart met knip (VUB) of een sportsticker op de 

studentenkaart (EHB).  Een aantal van de activiteiten wordt voorzien in samenwerking 

met sportclubs, voor andere via een eigen lesgever , nog andere dan weer op eigen 

initiatief zonder begeleiding en sommige onder toezicht van een sportambassadeur. 

Indicator Doel Timing Budget 

• Aantal actieve 
sportknips/stickers 

• TSP-UAB 

Verhogen van 
participatie : MPC 
+5% 

Tijdens de 
academische 
lesweken van het 
jaar 

€7.5971/jaar 

 

5.1.1.1.1.4. We werken nauw samen met de studentenverenigingen voor de organisatie 

van een aantal jaarlijks weerkerende sporttornooien “De Sporttrofee” (SD1-OD1.1.-

M1.1.4.) 
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Basketbal, Futsal, Vollleybal, de zwemmarathon, de 12-urenloop, … .  Elke academiejaar 

strijden de studentenverenigingen voor de titel in één van de 10 studentensport 

tornooien.  Per tornooi worden er punten gesprokkeld voor het eindklassement in de 

Sporttrofee van dat jaar.  De eerste tien worden beloond met een budget dat ze het 

daaropvolgende academiejaar kunnen spenderen aan sport voor hun leden. 

Indicator Doel Timing Budget 

• Aantal deelnemende 
studentenverenigingen 

• TSP-EC  en TSP-A 

• MPC 10 
tornooien/ jaar 
met gemiddeld 
10 ploegen  

• Verhogen van de 
participatie : 
MPC +5% 

10 tornooien op 
jaarbasis in de 
periode van 
oktober tot 
december en 
februari tot april 

€22.000 

 

5.1.1.1.1.5. We voorzien competities in kalendervorm met wekelijkse wedstrijden op drie 

locaties “De Futsalleague” te Brussel, Elsene en Jette (SD1-OD1.1.-M1.1.5.) 
 

Zowel in Brussel, Elsene als Jette wordt één competitie futsal voor studenten 

georganiseerd.  Deze in Elsene en Jette staan enkel open voor UAB-studenten.  Deze in 

Brussel staat open voor alle studenten uit het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel.  

Aan het einde van elk semester hebben we per campus een semesterkampioen.  Deze 

kampioenen spelen aan het einde van het academiejaar dan onderling nog een keer voor 

de uiteindelijke UAB-kampioenstitel van dat academiejaar. 

Indicator Doel Timing Budget 

• Aantal 
deelnemende 
ploegen 

• TSP-EC  en TSP-A 

MPC 10 ploegen per 
locatie per semester 
Verhogen van de 
participatie : MPC 
+5% 
 

Semestrieel €13.000/jaar 

 

5.1.1.1.1.6. We bieden (pendel) studenten die lid worden van een sportclub die geen deel 

uitmaakt van het eigen sportaanbod een financiële tussenkomst op jaarbasis “De 

Sportcheque” (SD1-OD1.1.-M1.1.6.) 
 

Studenten die geen gebruik (kunnen) maken van ons eigen sportaanbod maar liever 

elders aan het sporten gaan (bv een club dichter bij huis) kunnen jaarlijks rekenen op een 

financiële tussenkomst (€15 in 2020). 

Indicator Doel Timing Budget 
Aantal aanvragen op 
jaarbasis 
TSP-A 

Sportparticipatie 
verhogen 
MPC 100/jaar 

Jaarlijks €16.436 

 

 

5.1.1.1.1.7. We ondersteunen op financiële en/of logistieke wijze studenten die zelf het 

initiatief nemen tot het organiseren van sportactiviteiten die open staan voor alle 

studenten “De Sport Projectpot”(SD1-OD1.1.-M1.1.7.) 
 

Studenten die het initiatief nemen om zelf activiteiten ter promotie van sportbeoefening 

te organiseren kunnen hiervoor een beroep doen op de logistieke en, tot maximum €500 

per project, financiële ondersteuning vanuit UAB-sport. 

Indicator Doel Timing Budget 
Aantal aanvragen per 
jaar                                        
TSP-A 

Sportparticipatie 
verhogen : MPC 5 
projecten per jaar 

Jaarlijks €10.436 

 

 

5.1.1.1.1.8. We voorzien een digitaal sportaanbod via onze sociale media bestaande uit 

sporttips en virtuele sportlessen “EHB/VUB SM (of FB) Sports” (SD1-OD1.1.-M1.1.8.) 

 

We werken een nieuw pakket online sportactiviteiten uit om aan de vraag van studenten 

die bij voorkeur zelfstandig en/of thuis sporten tegemoet te komen.  Dit pakket kan 

bestaan uit wekelijkse tips & tricks omtrent sporten, opnames van groepsactiviteiten 

(dans, yoga, pilates, boks, …), streaming van de Sport!Mix dans en groepsfitness 

activiteiten, … .  Dit nieuw project gaan we uitbouwen in samenwerking met externe 

experten ter zake. 
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Indicator Doel Timing Budget 

• Aantal activiteiten 
online per jaar 

• TSP-A 

• MPC 1 tip per 
week en 1 actie 
per maand 

• MPC +10% 

Wekelijks 
Maandelijks 

€5.000/jaar (inclusief 
kosten gekoppeld 
aan inschakelen van 
experten) 

 

 

5.1.1.1.1.9. We stellen de VUB sportinfrastructuur op de campussen te Elsene en Jette 

ter beschikking voor studenten aan voordeeltarief (SD1-OD1.1.-M1.1.9.) 

 

Studenten van de EHB en VUB genieten bij het huren van de VUB-sportinfrastructuur op 

de campussen te Elsene en Jette van een voordeeltarief.  Deze korting heeft betrekking 

op de zwem, jog -en squashkaarten, maar evengoed op de tarieven die gelden voor de 

huur van sportinfrastructuur.  Hierbij hanteren we een dal- en piektarief waarbij het 

piektarief nog altijd een 50% korting op het normale tarief voor externen is.  Beide 

sportcomplexen zijn 7 dagen per week open van 8 tot 22u (in het weekend 9-21u). 

Indicator Doel Timing Budget 

• Aantal 
sportkaarten  

• Aantal Zwem en 
joggingkaarten per 
jaar 

• TSP-UAB en TSP-A 

Sportparticipatie 
verhogen : MPC  10% 
van totaal aantal 
studenten (via 
clubkaarten verkoop, 
nodig voor huren van 
sportinfra) 

Dagelijks (7/52) NVT (gedragen in 
deelbegroting van de 
VUB “infrastructuur” 

+/- €200.000) 

 

 
5.1.1.1.1.10. We informeren de studenten omtrent de voordelen bij onze partner Basic 

Fit (SD1-OD1.1.-M1.1.10.) 
 

Studenten genieten via een PPS-overeenkomst tussen de VUB en Basic Fit van een 

voordeeltarief op het volledig lidmaatschap op jaarbasis.  Dit komt neer op een korting 

van om en bij de 50% op het gelijkaardig reguliere lidmaatschap bij deze fitnessketen.  De 

aankoop dient te gebeuren in de clubs die op de VUB campussen te Elsene en Jette zijn 

gevestigd, maar eens in bezit van de lidkaart, geeft deze toegang tot alle clubs in Europa. 

Indicator Doel Timing Budget 

• Aantal leden 
vanuit VUB en 
EHB bij Basic 
Fit op 
jaarbasis 

• TSP-A 

• MPC 20% van 
totaal aantal 
studenten 

• Sportparticipatie 
verhogen MPC 
+5% 

Dagelijks (clubs 
open 7/52) 

NVT (gedragen in deelbegroting 
van de VUB “infrastructuur” onder 
PPS overeenkomst Basic Fit - VUB) 

 

 

5.1.1.1.1.11. We voorzien ook tijdens de blok en examenperiodes de nodige 

ontspanningsmogelijkheid via een beperkt sportaanbod : “Bloksport” (SD1-OD1.1.-

M1.1.11.) 

 

Ook tijdens de examenperiodes is sporten een ideale manier op te ontspannen of 

batterijen terug op te laden.  Dus voorzien we in deze periodes een pakket aan 

sportmogelijkheden voor de student.  Naast het gebruik van de sportinfrastructuur onder 

de normale studentenvoorwaarden voorzien we een beperkte “Sport!Mix” in die 

periodes.  Uiteraard aangevuld met de nodige “digitale” activiteiten zodat studenten ook 

thuis kunnen mee doen met het sportaanbod. 

Indicator Doel Timing Budget 
TSP-UAB en TSP-A Verhogen van 

participatie : MPC 5% 
Tijdens de blok en 
examen weken van 
het jaar 

NVT  (zit mee in 
budget van M1.1.3) 

 

 

5.1.1.1.1.12. We lanceren een nieuw project met oog op de toekomst : VR-sport.  

Hiervoor richten we één van de squashvelden in als VR Sportzone en werken we samen 

met specialisten van de faculteit LK (SD1-OD1.1.-M1.1.12.) 
 

In samenwerking met de faculteit LK en een spin-off project van de VUB bieden we 

studenten de mogelijkheid tot kennismaking met de nieuwe, ruime wereld van virtueel 

sporten.   Dit zal niet enkel met oog op academische doeleinden gebeuren, maar wordt 

ook effectief als ontspanning en extra trainingsmogelijkheid aan de studenten 

aangeboden. 
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Indicator Doel Timing Budget 

• Aantal 
participanten aan 
VR Sport op 
jaarbasis 

• TSP-UAB 

• MPC 5% van totaal 
aantal studenten 

• Sportparticipatie 
verhogen : MPC + 
5% 

Lancering bij start 
academiejaar 2020-
2021 

€5.000/jaar 
(+€15.000 éénmalig 
mee opgenomen in 
deelbegroting 
infrastructuur van de 
VUB) 
 

 

 

5.1.1.1.2. Alle UAB sportactiviteiten staan onder dezelfde voorwaarden open 

voor alle studenten van de EHB en VUB (SD1-OD1.2., DH II) 

 
5.1.1.1.2.1. We streven ernaar studenten van alle campussen van de beide 

partnerinstellingen te betrekken bij het UAB sportaanbod via zowel gerichte (lokale) 

activiteiten als communicatie  (SD1-OD1.2.-M1.2.1.) 
 

Om tegemoet te komen aan de vaststelling dat studenten liefst op de studieplek zelf of 

thuis sporten werken we zoveel als mogelijk campusgericht.  Hierbij streven we ernaar 

om op elke campus minstens één en bij voorkeur, afhankelijk van beschikbaarheid van 

geschikte infrastructuur, meerdere activiteiten te voorzien.  Ook wat de communicatie 

betreft (o.a. het digitaal sportaanbod, maar ook de gewone informatieverlening omtrent 

sport mogelijkheden aan de VUB en EHB) besteden we de nodige aandacht aan de 

verschillen tussen de vestigingen en de studentenpopulatie per campus. 

Indicator Doel Timing Budget 
Aantal sportkaarten, 
knips en stickers 
verkocht op jaarbasis 
TSP-UAB 

MPC 20% van de 
populatie (met op 
elke campus 
deelnemers) 
We ontplooien onze 
activiteiten maximaal 
op de verschillende  
locaties 

Dagelijkse werking NVT zie OD 1.1 

 

 

5.1.1.1.3. Alle UAB sportactiviteiten staan open voor andere dan UAB-

studenten (SD1-OD1.3., DH III) 

 
5.1.1.1.3.1. We werken nauw samen met andere hoger onderwijsinstellingen actief in 

Brussel en elders en stellen een aantal van onze diensten open voor andere dan EHB of 

VUB studenten  (SD1-OD1.3.-M1.3.1.) 
 

Ook de studenten van andere hoger onderwijsinstellingen dan de EHB of VUB zijn 

welkom tot deelname aan een aantal van de activiteiten die vanuit deze twee partners 

worden aangeboden.  O.a. voor gebruik van de sportinfrastructuur in beheer van de VUB 

of deelname aan de Sport!Mix.  Hier worden dan wel andere dan de voordeeltarieven die 

gelden voor UAB studenten op toegepast. 

Indicator Doel Timing Budget 
Aantal sportkaarten 
verkocht op jaarbasis 
aan niet UAB-ers 

Sociaal dienstbetoon   Dagelijkse werking NVT zie OD 1.1 

 

 

5.1.1.2. Studenten van de UAB participeren in sport op lokaal, Brussels, 

Vlaams, Belgisch en internationaal niveau en zorgen voor een positieve 

uitstraling van onze instellingen (SD2, DH I-II-III-IV-V). 

 

5.1.1.2.1. We werken nauw samen met de overige Nederlandstalige hoger 

onderwijs instellingen en ontplooien een aantal gezamenlijke activiteiten 

onder de noemer “Studentensport Brussel” (SD2-OD2.1., DH III-IV) 

 

5.1.1.1.2.1. We nemen jaarlijks samen deel aan minstens één groot Brussels sport 

evenement genre Corida Manneke Pis of de 20KM van Brussel (SD2-OD2.1.-M2.1.1.) 
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Traditioneel is dit de deelname aan de 20KM geworden, het grootste sportevenement 

van het jaar in de regio.  Maar dat is geen noodzaak, noch verplichting, er kan ook voor 

een ander evenement gekozen worden. 

Indicator Doel Timing Budget 
Deelname aan een 
event 

Brussel in de kijker 
zetten als 
studentenstad 

Jaarlijks €2.000 

 

5.1.1.1.2.2. We organiseren jaarlijks samen minstens één associatie overschrijdende 

studentensportcompetitie in de stijl van Foot@Five (SD2-OD2.1.-M2.1.2.) 
 

Een competitie in kalendervorm waar ploegen samengesteld uit studenten van de 

verschillende hoger onderwijsinstellingen (NL) te Brussel aan mogen deelnemen.  
 

Indicator Doel Timing Budget 
Organisatie van een 
competitie als 
verruiming van het 
aanbod. 

Regionale competitie 
als alternatief voor 
de lokale Futsal-
leagues en de 
Vlaamse en Belgische 
studentensport 
kampioenschappen 
 

Per semester één 
kalendercompetitie 

€2.000 

 

5.1.1.1.2.3. We organiseren jaarlijks samen één groot studentensport evenement in de 

stijl van de Strong Student Fun Run (SD2-OD2.1.-M2.1.3.) 
 

Ter promotie van Brussel als studentenstad in het hart van Europa in combinatie met het 

stimuleren van sport bij de student.  Bij voorkeur in samenwerking met lokale overheden 

en sportaanbieders. 
 

Indicator Doel Timing Budget 
Organisatie van een 
event 

Brussel promoten als 
studentenstad 
Laagdrempelige 
activiteit ter 
sportstimulering  

Jaarlijks €7.000 

 

5.1.1.1.2.4. We verspreiden informatie omtrent elkaars aanbod via de eigen beschikbare 

kanalen  (SD2-OD2.1.-M2.1.4.) 
 

Minimaal een link naar de respectievelijke websitepagina’s van de verschillende partners, 

samen met deze van de VGC op onze eigen sportpagina’s te voorzien. 
 

Indicator Doel Timing Budget 
Publicatie van de 
sportinfo van de 4 
instellingen via de 
websites (link naar de 
andere sites op de 
sportpagina) 

Sociaal dienstbetoon 
Ruimer aanbod voor 
alle studenten 
kenbaar maken 

Jaarlijks NVT (zit mee in 
communicatiebudget) 

 

 

5.1.1.2.2. We sporen studenten van de beide instellingen actief aan tot 

deelname aan de Vlaamse studentensport kampioenschappen in organisatie 

van SSV (SD2-OD2.2., DH III-IV) 
 

5.1.1.2.2.1. De UAB voorziet vertegenwoordiging in de bestuursorganen van de vzw SSV 

en participeert actief in het beleid en werking van de vzw (SD2-OD2.2.-M2.2.1.) 

 

Minstens 2 vertegenwoordigers van de UAB in de AV en 1 in de RVB en DB van de 

federatie om een maximale input op Vlaamse beleidsniveau ter vertegenwoordiging van 

onze studenten te garanderen. 
 

Indicator Doel Timing Budget 
Vertegenwoordiging 
in AV, RVB en DB van 
de vzw 

Inspraak in het 
beleid op Vlaams 
associatie 
overschrijdend 
niveau 

jaarlijks €4.500 

 

5.1.1.2.2.2. We stimuleren studenten tot deelname aan de Foxes (VUB-teams) en 

Beavers (EHB) en faciliteren de deelname van onze studenten aan de Vlaamse 

individuele en ploegen kampioenschappen. (SD2-OD2.2.-M2.2.2.) 
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We promoten de deelname aan de Vlaamse studentensportkampioenschappen die door 

SSV worden georganiseerd.  De EHB bekijkt de mogelijkheid om net als de VUB (Foxes) 

een mascotte te introduceren.  We voorzien de nodige selecties per jaar, trainingen, de 

inschrijving tot deelname en ondersteuning ter plaatse op de dagen van de 

kampioenschappen zelf, … .  Alle nodige logistiek wordt door de afdeling BS VUB en/of 

Stuvo EHB gefaciliteerd. 

Indicator Doel Timing Budget 

• Aantal deelnames 
op jaarbasis aan de 
kampioenschappen 

• TSP-EC 

MPC deelname aan 
10 kampioen-
schappen per jaar 
voor de VUB en 1 
voor de EHB 

Jaarlijks €11.504 

 

 

5.1.1.2.3. We sporen studenten van de beide instellingen actief aan tot 

deelname aan de Belgische en internationale studentensport 

kampioenschappen via BUSF (SD2-OD2.2., DH III-IV) 
 

5.1.1.2.3.1. De UAB voorziet vertegenwoordiging in de bestuursorganen van de BUSF 

en participeert actief in het beleid en werking van de organisatie (SD2-OD2.3.-M2.3.1.) 

Minstens 2 vertegenwoordigers van de UAB in de AV en 1 in de RVB en DB van de 

federatie om een maximale input op Belgisch beleidsniveau ter vertegenwoordiging van 

onze studenten te garanderen. 
 

Indicator Doel Timing Budget 
Vertegenwoordiging 
in AV, RVB en DB van 
de federatie 

Inspraak in het 
beleid op Belgisch 
niveau 

jaarlijks €500 

 

5.1.1.2.3.2. We stimuleren studenten tot deelname aan de Foxes (VUB-teams) en 

Beavers (EHB) en faciliteren de deelname van onze studenten aan de Belgische 

individuele en ploegen kampioenschappen. (SD2-OD2.3.-M2.3.2.) 

De winnaars van de Vlaamse ploegenkampioenschappen strijden aan het eind van elk 

academiejaar voor de Belgische titel tegen de kampioen van de Waalse studentensport 

ploegen kampioenschappen (in organisatie van ASEUS, de Waalse vleugel van de BUSF).  

Studentensport kampioenschappen in individuele sporten hebben dan weer bijna 

allemaal direct op Belgisch niveau plaats in samenwerking tussen SSV en ASEUS. 
 

Indicator Doel Timing Budget 
Aantal deelnames op 
jaarbasis aan de 
Belgisch 
studentensport 
kampioenschappen 
TSP-EC 

MPC deelname aan 1 
ploegen en 10 
individuele 
studentensport 
kampioenschappen 

Jaarlijks €4.500 

 

 

5.1.1.2.3.3. We stimuleren en faciliteren de deelname van EHB en VUB 

topsportstudenten aan de internationale studentensport kampioenschappen in 

organisatie van het FISU (SD2-OD2.3.-M2.3.3.) 
 

De FISU organiseert Zomer en Winter Universiades, de “Olympische spelen” voor 

studenten uit de hele wereld.  Voor sporten die geen deel uitmaken van de Universiades 

worden afzonderlijke World University Championships georganiseerd.  Voor deelname 

aan deze kampioenschappen dienen studenten te voldoen aan een aantal criteria om het 

niveau van deze kampioenschappen te waarborgen.  De UAB faciliteert voor haar 

topsportstudenten die in aanmerking komen voor deelname aan zo’n kampioenschap en, 

in nauwe samenwerking met de topsportbegeleiders aan de beide instellingen, de 

inschrijving via de BUSF en ondersteunt de student financieel met een tussenkomst van 

€250  in onkosten die de student moet maken om deel te nemen (verplaatsing, 

overnachtingen ter plaatse, …). 
 

Indicator Doel Timing Budget 
Aantal deelnames op 
jaarbasis aan de 
Internationale 
studentensport 
kampioenschappen 

Topsportstudenten 
de mogelijkheid 
bieden te proeven 
van een competitie 
op wereldniveau 

Jaarlijks €5.000 
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5.2. INFRASTRUCTUUR (SP2) 

Aan de VUB werd in de recente jaren net als in de voorbije decennia heel 

wat geïnvesteerd in sportinfrastructuur.  In de voorbije 4 jaar werden 

onder andere volgende werken uitgevoerd : 

- de lichten van de atletiek, rugby en voetbalvoorzieningen werden 

vervangen, 

- in navolging van de vervanging van de sportvloer van de “groene” zaal 

een aantal jaar geleden door een nieuw punt elastische PU-vloer, werd 

in 2018-2019 de sportvloer van de “parket” zaal gerenoveerd, 

- het klein kunstgrasveld voor minivoetbal en tennis in openlucht werd van 

een nieuwe toplaag in Flexcourt voorzien in 2019-2020,  

- een nieuw zwembad werd gebouwd in 2017-2018,  

- een kleine alternatieve vechtsportzaal werd gebouwd ter vervanging van 

de oude die door de bouw van het nieuwe zwembad niet meer 

beschikbaar was in 2018,  

- de verlichting van de indoor faciliteiten en het klein openluchtveld werd 

in 2019 vervangen door LED verlichting en  

- in 2020 werden zonnepanelen geplaatst op de daken van de twee 

sportzalen.   

Ook werd er in het sportcomplex op de campus te Elsene een Student Study 

Space ingericht waar studenten tussen de lesuren door samen kunnen relaxen.   

In de komende 4 jaar staan de inrichting van een VR-sport ruimte en de 

plaatsing van een Snoozle zone in de Student Study Space op de planning 

en wordt er gewerkt aan een dossier omtrent “Vechtsport” met als doel 

een uitgebreide faciliteit voor vechtsport en dans aan het sportcomplex 

toe te voegen. 

Aan de EHB werden in de voorbije periode hier en daar kleine ingrepen 

gedaan op vlak van sportfaciliteiten.  De EHB beschikt over een grasveld 

op campus Kaai in Anderlecht en een turnzaal op de campus te Jette die 

allebei in de laatste jaren ten gevolge van onvoldoende financiën niet in 

optimale staat vertoeven.  Wat ons er echter niet van moet weerhouden 

om in de komende 4 jaar de ogen open te houden voor opportuniteiten 

en intern te lobbyen voor minstens één “beweging uitnodigende en 

vriendelijke zone” per campus.  Uit de proefprojecten in de voorbije 4 jaar 

en uit de omgevingsanalyse blijkt immers dat studenten liefst op de school 

of thuis sporten. 

En om in te pikken op een andere nood die vanuit de analyse naar boven 

komt moeten we ook een “digitale infrastructuur” ontwikkelen. 

  



UAB-SPORT BELEIDSPLAN 2021-2024 
 

 
 

 
33 

 

  

ANALYSE VERLEDEN “AS WAS” (2016) t.o.v. HUIDIGE “AS IS” (2020) en GEWENSTE SITUATIE “TO BE” (2024)  / DH I – II - VI 

AS WAS (2016) AS IS (2020) TO BE (2024) 
• Aan de VUB op de Brussels Humanities, Sciences & 

Engineering Campus te Elsene zijn er ruime 
mogelijkheden tot sport dankzij het daar aanwezige 
sportcomplex in eigen beheer  (2016 is het 
zwembad in renovatie, maar de overige 
infrastructuur blijft operationeel en beschikbaar); 

• Op diezelfde campus is er in PPS met een externe 
partner (Health City  die converteert naar een Basic 
Fit) in het sportcomplex een 1500m² fitnessfaciliteit 
geïntegreerd; 

• Op de Brussels Health Campus van de VUB en EHB 
samen te Jette is er ook een samenwerking met 
diezelfde privaatpartner.  Daar bestaat de 
uitbatingsovereenkomst uit een sportcomplex 
uitgebaat door Basic Fit uit fitness, vechtsport, dans, 
omnisport en ontspanning waar studenten aan 
gunstige voorwaarden en tarieven terecht kunnen 
voor allerlei sportieve activiteiten; 

• Op de EHB campussen zijn er slechts beperkte eigen 
sportfaciliteiten ter beschikking.  In Jette is er een 
turn en spiegelzaal geschikt voor een beperkt aantal 
activiteiten (vooral in gebruik door de 
lerarenopleiding LO van de hogeschool).  In 
Anderlecht is er een openlucht voetbalveld.  In 
Brussel centrum huren we extern sportinfra. 

 

• In 2018 opende het nieuwe VUB zwembad op de 
campus te Elsene de deuren; 

• In deze periode werden ook een aantal 
noodzakelijke renovaties en innovaties op een 
duurzame manier uitgevoerd : renovatie van de 
sportvloeren van beide sportzalen en klein 
openlucht veld, renovatie van de kleine 
vechtsportruimte, plaatsing van Ledverlichting op 
het klein outdoor veld en  in de sportzalen, …;  

• De samenwerking met Basic Fit werd in deze 
periode verder uitgebouwd en versterkt.  Dit leidde 
te Jette alvast tot een aantal extra, niet direct sport 
gerelateerde, maar wel ten voordele van de 
student, mogelijkheden (o.a. een lokaal voor 
academische doeleinden, een lokaal voor de 
studentenverenigingen en een zone die als 
ontmoetingsplek kan dienen op de campus voor 
studenten, personeel, alumni en sympathisanten). 

• In Brussel centrum huren we nog steeds een paar 
uur per week een zaaltje voor sportieve 
doeleinden bij GC De Markten;  ook hier is er een 
goede verstandhouding.  Om meer studenten te 
betrekken werden echter, in samenwerking met 
docenten en studenten, op een aantal campussen 
zelf in een leslokaal yoga en dansactiviteiten 
gelanceerd. 

• De Sportinfrastructuur in eigen beheer op de 
campus te Elsene is 100% operationeel; 

• VR Sportzone is gerealiseerd en in gebruik; 

• Student Lounge is gerealiseerd, inclusief de 
toevoeging van een “Snoozle” zone; 

• De werking is voortaan “corona-proof” met de 
nodige veiligheidsvoorzieningen; 

• Er is een duurzaam energiebeheer (o.a. efficiëntie 
van de installaties van het zwembad, de WKK draait 
100%, de in 2020 geplaatste zonnepanelen op de 
daken van de sportzalen leveren rendement, de 
LED verlichting werkt optimaal, de aansturing van 
de verlichting indoor en outdoor verloopt via online 
programmering en aansturing, …) 

• Er ligt een gedegen plan en subsidiedossier klaar 
m.b.t. het toevoegen van een nieuw onderdeel aan 
het sportcomplex; 

• We hebben een uitgebreide “digitale” 
infrastructuur; 

• We voorzien met regelmaat de nodige activiteiten 
voor specifieke doelgroepen; 

• Aan de EHB zijn er op de verschillende locaties 
mogelijkheden tot sport en zoekt men nieuwe 
opportuniteiten om sport aan te bieden, op of in de 
buurt van de campussen; 
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5.2.1. STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN 

MAATREGELEN M.B.T. “INFRASTRUCTUUR” : 

5.2.1.1. De student kan aan of in de buurt van zijn/haar studieplaats 

terecht in kwalitatieve sportinfrastructuur voor het beoefenen van 

zijn/haar favoriete sport (SD3, DH VI) 

 

5.2.1.1.1. De VUB stelt permanent (7/52) een voor diverse recreatieve en 

competitieve doeleinden geschikte en in optimale toestand verkerende 

infrastructuur voor sport in eigen beheer op de campus te Elsene ter 

beschikking van alle studenten (SD3-OD3.1., DH I-II-VI) 

Een optimalisering van bezetting van de sportinfrastructuur in eigen beheer is 

één van de  basis doelstellingen van de afdeling beweging en sport van de VUB.  

Via een meerjarenplan voor de nodige renovaties en innovaties van de 

aanwezige infrastructuur zorgt de afdeling voor een duurzaam aanbod van 

infrastructuur. 

 

5.2.1.1.1.1. Opmaak van een meerjarenplan en begroting voor 

sportinfrastructuur VUB (SD3-OD3.1.-M3.1.1.) 

Doel is om elk jaar met een positieve financiële eindbalans te eindigen op de 

rekeningen van de afdeling BS.  Het positief saldo wordt opgespaard.  Met als 

doel voldoende eigen middelen op te sparen als “hernieuwingsprovisie”. 

Indicator Doel Timing Budget 
Plan is opgemaakt en 
up-to-date 

Een 100% 
operationele 
sportinfrastructuur 

Jaarlijks NVT (maakt deel uit 
van de deelbegroting 
infrastructuur van de 
VUB) 

 

5.2.1.1.1.2. We openen een Virtual Sports Zone (SD3-OD3.1.-M3.1.2.) 

We bouwen één van de drie in de laatste jaren minder druk bezette squashzalen 

om tot een VR Sport Zone … een plek waar studenten kennis kunnen maken met 

deze nog relatief nieuwe mogelijkheid tot sportbeoefening.  De lancering ervan 

en uitbating zal in samenwerking met experten van de faculteit LK van de VUB 

gebeuren waarbij de brede mogelijkheden van virtueel sporten zullen worden 

getest en geëvalueerd.  Inclusief het bestuderen van de mogelijkheid tot 

commercialiseren van dit soort activiteit. 

Indicator Doel Timing Budget 

• Aantal 
deelnemende 
studenten aan VR 
Sport / jaar 

• Totaal aantal 
verkochte sport 
kaarten / jaar 

• TSP-UAB 

• TSP-EC 

• TSP-A 
 

Sportparticipatie 
verhogen onder de 
studenten door het 
aanbieden van een 
nieuwe vorm van 
sportbeoefening 

2020-2021 NVT  (€15.000 
opgenomen in 
begroting 
infrastructuur van 
BS/VUB + €15000 op 
begroting LK/VUB) 

 

 

5.2.1.1.1.3. Project “gevechtsport expertise centrum” (SD3-OD3.1.-M3.1.3.) 

Sinds de bouw van het nieuwe zwembad van de VUB op de campus in 2016-2017 

is er in het VUB sportcomplex geen fatsoenlijke dojo (gevechtsportzaal) meer ter 

beschikking.  Er is aan de universiteit nood aan een nieuwe gevechtsport 

voorziening.  Niet enkel vanuit academische standpunt.  Ook onder de studenten 

en personeel is de vraag naar dit soort faciliteit in de laatste jaren enorm 

toegenomen.  Bovendien is Brussel een regio waar alle vormen van “martial arts” 

heel populair en enorm goed inzetbaar zijn als sociaal dienstbetoon aan de 

gemeenschap.  
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Indicator Doel Timing Budget 
Haalbaarheidsstudie 
gerealiseerd 
Subsidiedossier samen 
gesteld en verzonden 

Volledig plan klaar 
om in 2023-2024 te 
kunnen starten met 
de aanbesteding 
van de bouw van 
een nieuw 
onderdeel aan het 
VUB-sportcomplex  

September 2023 NVT (zit elders op de 
begroting van de VUB 
met een gedeelte in 
de deelbegroting 
infrastructuur van de 
afdeling BS) 

 

 

5.2.1.1.2. De VUB stelt permanent (7/52) een voor diverse recreatieve en 

competitieve doeleinden en in optimale toestand verkerende sport-

infrastructuur in beheer van een privaat partner op de campus te Jette ter 

beschikking van alle studenten (SD3-OD3.2., DH VI) 

 

5.2.1.1.2.1. We stellen via een nauwe samenwerking met de privaat partner Basic Fit, die 

instaat voor de uitbating van een fitness en sportcentrum op de Brussels Health Campus 

te Jette, de nodige infrastructuur ter beschikking van onze studenten op deze locatie 

(SD3-OD3.2.-M3.2.1.) 

Via een opstalrecht-, erfpacht- en uitbatingsovereenkomst die samen een PPS-

overeenkomst vormen tussen de VUB en Basic Fit kunnen we ook op de universitaire 

campus in Jette de studenten van de nodige sportfaciliteiten voorzien.  Deze worden aan 

dezelfde voordeeltarieven als de sportinfrastructuur in Elsene in beheer van de VUB 

beschikbaar gesteld aan UAB studenten. 

Indicator Doel Timing Budget 
Aantal studenten van 
de campus Jette met 
een sportkaart, knip 
en/of lidmaatschap 
bij Basic Fit 

Studenten 
participatie op de 
campus Jette 
optimaliseren 

Jaarlijks NVT (maakt deel uit 
van de PPS 
overeenkomst) 

 

5.2.1.1.3. Ook aan de op de overige, minder grote campussen dan deze te 

Elsene en Jette worden de nodige inspanningen gedaan m.b.t. het voorzien van 

sportmogelijkheid in of rond elk van eigen onderwijsvoorzieningen  (SD3-

OD3.3., DH VI) 

 

5.2.1.1.3.1. Brussel Health Campus Jette, EHB, bestaande infrastructuur her 

opwaarderen (SD3-OD3.3.-M3.3.1.) 

De “spiegel-” en “turnzaal” in het gebouw in eigendom van de EHB op de Brussels Health 

Campus bevinden zich beiden in verouderde toestand.  Tijdens deze beleidsperiode 

kunnen we nagaan of een opwaardering van deze twee zalen in combinatie met een 

beter systeem tot optimaliseren van het gebruik ervan de investeringen waard zijn om 

tot een ruimer sportaanbod op deze campus te komen. 

Indicator Doel Timing Budget 
Haalbaarheidsstudie 
gerealiseerd 

Tegen ten laatste het 
einde van deze 
beleidsperiode een 
beslissing nemen 

2023 €1.500/jaar 

 

5.2.1.1.3.2. Campus Kaai, Anderlecht, EHB, bestaande sport infrastructuur 

opwaarderen (SD3-OD3.3.-M3.3.2.) 

Het voetbalveld op het domein in eigendom van de EHB te Anderlecht vertoeft in slechte 

toestand.  Tijdens deze beleidsperiode kunnen we nagaan of een opwaardering van dit 

terrein in combinatie met een beter systeem tot optimaliseren van het gebruik ervan de 

investeringen waard zijn om tot een ruimer sportaanbod op deze campus te komen. 

Indicator Doel Timing Budget 
Haalbaarheidsstudie 
gerealiseerd 

Tegen ten laatste het 
einde van deze 
beleidsperiode een 
beslissing kunnen 
nemen 

2023 €1.500/jaar 
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5.2.1.1.3.3. Overige campussen : Campus Bloemenhof, Ritcs, KCB, Kanal, … investeren in 

“beweging uitnodigende” inrichtingen in de gebouwen (SD3-OD3.3.-M3.3.3.) 

Op de locaties waar er geen specifieke sportinfrastructuur aanwezig is naar de toekomst 

toe op elk van die locaties bij infrastructuurwerken steeds de reflectie maken om de 

infrastructuur beweegvriendelijk of tot beweging uitnodigend te renoveren of aan te 

passen.  Dit kan gaan van klimtoppen tegen de muur in de gang, een tafeltennistafel in 

een verloren hoek, een boksbal in een “leef je uit hoekje”, de vloer van een gang in 

tartanpiste, een binnenplaats skate of free running geschikt inrichten, … . Activiteiten die 

verder niet veel meer extra inrichting nodig hebben dan een vlakke vloer en licht. Hiertoe 

dient Stuvo intern te netwerken met de collega’s die instaan voor o.a. infrastructuur om 

dit op lange termijn te kunnen realiseren.  Op korte termijn kunnen leslokalen alvast met 

eenvoudige ingrepen geschikt gemaakt worden voor bepaalde activiteiten in het kader 

van de Sport!Mix (o.a. urban dance, boksen, yoga, pilates, …).  

Indicator Doel Timing Budget 
Sportvoorzieningen 
op alle campussen 

Sportparticipatie 
verhogen 

Vanaf 2021 activiteiten op 
elke campus 
Tegen ten laatste 2024 
voor elke campus een plan 
om sport vriendelijke 
investeringen 

€2.265 (enkel 
loonkost,rest te 
voorzien in 
budgetten 
infrastructuur van de 
EHB) 

 

 

5.2.1.1.3.4. Overige campussen : huren van sportinfrastructuur in de nabijheid van de 

campussen waar de EHB of VUB actief is en er waar er (nog) geen eigen of niet alle 

sportvoorzieningen op de campus voorzien zijn om een sportaanbod aangepast aan de 

wensen van de studenten te kunnen realiseren (SD3-OD3.3.-M3.3.4.) 

Akkoorden maken met lokale, externe sportaanbieders waar studenten bij terecht 

kunnen aan voordeeltarief zoals bv. muurklimmen (Oudergem en Koekelberg), 

ijsschaatsen (Sint Pieters Woluwe), zwemmen (Brussel en/of Ganshoren), paardrijden 

(Watermael Bosvoorde), hockey (Molenbeek en/of Ukkel), … . 

Indicator Doel Timing Budget 
Aantal sportkaarten  
Aantal 
samenwerkingen 
Aantal “tickets”  
Op jaarbasis 

Uitbreiding van het sport aanbod  
Sportaanbod in de buurt van alle 
campussen 
Verhoging van de participatie in 
sport 

Jaarlijks €3.000/jaar 
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5.3. NETWERK (SP3) 

Over de jaren heen heeft de VUB afdeling beweging en sport al een 

aanzienlijk netwerk uitgebouwd met partners die bijdragen tot een 

ruimere sportbeleving onder de studenten van zowel de VUB als EHB.  

Zowel intern als extern.   
 

ACADEMISCH en INTERN AAN DE INSTELLINGEN 
Intern wordt er met verschillende diensten en faculteiten samengewerkt.  Zo 

hebben we projecten in samenwerking met bv. de faculteit LK aan de VUB en het 

restaurant gerealiseerd aan zowel EHB als VUB.  Of via de wetenschapswinkel 

met andere faculteiten zoals die van ES en IW of onderwijsdepartementen van 

de EHB zoals Design & Technologie en Marketing & Communicatie voor allerlei 

projecten waarbij docenten en studenten werden betrokken in onderzoeken 

omtrent sport.  In de toekomst zal ook met de dienst huisvesting van de VUB een 

samenwerking opgestart worden om vooral de “eenzame” kot student nog meer 

te betrekken bij het studentensportleven. 
 

PRIVAAT 
Een andere vorm van intern netwerk zijn de publiek private projecten die de VUB 

in het verleden heeft ontwikkeld op haar campussen.  Basic Fit op zowel de 

campus te Elsene als Jette is zo een belangrijke partner in sport (fitness).  Via 

deze samenwerking werd in de voorbije jaren de sportparticipatie van de UAB 

student vervijfvoudigd.  En ook de samenwerking in het project “U-residence” 

dient vermeld.  Hier krijgen topatleten, clubs en federaties de mogelijkheid om 

tijdens vakanties op de campus te Elsene in internaatvorm sportstages en 

kampen te voorzien.  Via het aanbieden van sportfaciliteiten aan externen aan 

de VUB heeft de afdeling beweging en sport een groot netwerk bestaande uit 

meer dan 20 sportclubs of sportfederaties uitgebouwd.  Clubs en sportfederaties 

die hun activiteiten gratis open stellen voor studenten kunnen genieten van 50% 

korting op de normale huurprijzen tijdens de academische lesweken.  Parallel 

stimuleert de VUB ook de oprichting van nieuwe clubs vanuit haar eigen werking 

(o.a. BAV, VUB DC, Complex, …).  Ook deze clubs blijven nauw samenwerken met 

de VUB om alzo de sportmogelijkheden voor studenten en de doorstroming naar 

regulier sporten te verhogen. En uiteraard doet UAB-sport ook regelmatig 

beroep op externe experten (bv. personal trainers, sportlesgevers, management 

experten, informatica experten, etc. …) om haar dienstverlening optimaal te 

laten verlopen. 

 

OVERHEID 
Extern werkt de VUB nauw samen met de Sportdienst van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie (VGC).  Deze is in eerste plaats een belangrijke partner 

voor wat betreft de sportinfrastructuur in beheer van de universiteit.  Zo 

subsidieerde de VGC in de voorbije jaren al een aantal keer in renovatieprojecten 

(o.a. U-residence -het zogenaamde sporthotel-, de atletiekpiste, de renovatie 

van het kunstgras naar Flexcourt ondergrond op de openlucht tennisvelden/ 

minivoetbalveld, de renovatie van de kleedkamers, etc. …).  In ruil voor deze 

steun krijgen o.a.  de door VGC Sportdienst erkende sportclubs korting op de 

huur van de sportinfrastructuur bij de VUB.  En geniet de VGC-sportdienst voor 

haar eigen activiteiten zoals de Sportacademie op zaterdag van een 

voordeeltarief. 

Via het aanbieden van sportfaciliteiten aan externen aan de VUB, waaronder heel 

wat scholen en clubs uit de omliggende gemeenten van de campus te Elsene, 

heeft de VUB ook een goede band met de sportdiensten en gemeentebesturen 

van o.a. Elsene, Etterbeek, Jette (via de samenwerking met Basic Fit op de 

Brussels Health Campus in die gemeente) en Oudergem. 
 

ONDERWIJS 
Vanuit het standpunt van sociaal dienstbetoon stelt de VUB haar 

sportinfrastructuur ter beschikking van de scholen in het Brusselse.  Meer dan 15 

scholen maken zo op jaarbasis gebruik van de faciliteiten.  Hieruit zijn in het 
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verleden al meermaals diepgaandere samenwerkingen ontstaan en werden de 

banden met de lokale overheden verder versterkt. 

De VUB heeft ook met haar “moederinstelling”, de Université Libre de Bruxelles 

(ULB) een alliantie.  De “Brussels University Alliance” (BUA).  Onder deze noemer 

werden in het verleden al gemeenschappelijke evenementen zoals een “Roller & 

Bike Student Parade” georganiseerd of de “Brussels Universities Regatta” 

gepland (april 2020, uitgesteld naar 2021 ten gevolge van de coronacrisis). 

Belangrijkste partnership in het netwerk blijft echter deze tussen de EHB en VUB.  

De VUB afdeling beweging en sport werkt op dagelijkse basis nauw samen met 

het onderdeel STUVO (studentenvoorzieningen) van de EHB.  Alle maatregelen 

omtrent sportstimulering aan de twee instellingen worden samen besproken, 

uitgewerkt en gerealiseerd.  Studenten van beide instellingen zijn welkom om 

onder dezelfde voorwaarden deel te nemen aan alle activiteiten die door beide 

partners worden voorzien. 

Via de vzw Brik werd een aantal jaren terug de samenwerking met de andere in 

Brussel aanwezige hoger onderwijs instellingen, meer bepaald Odisee, Luca en 

campus Brussel KUL opgestart onder de naam Studentensport Brussel (SSB).  

Ook hier worden op jaarlijkse basis een aantal gezamenlijke initiatieven ter 

verhoging van sportparticipatie genomen. 

De UAB vormt samen met de andere vier associaties in Vlaanderen (Antwerpen, 

Gent, Limburg en Leuven) de basis van de vzw Studentensport Vlaanderen (SSV).  

Hier wordt samen werk gemaakt van een voornamelijk op competitie gericht 

Vlaamse beleid omtrent studentensport.  

SSV vormt dan samen met haar Waalse tegenhanger, ASEUS, de Belgische 

Universitaire Sport Federatie (BUSF).  Deze organiseert de Belgische 

studentenkampioenschappen en faciliteert de deelname van Belgische 

studenten aan internationale studentenkampioenschappen met in eerste plaats 

de Universiades en de WUC’s (World University Championships).  Deze laatste 

zijn organisaties van de Fédération International des Sports Universitaires 

(FISU).  Hiermee maken de EHB en VUB deel uit van een wereldwijd netwerk. 
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ANALYSE VERLEDEN “AS WAS” (2016) t.o.v. HUIDIGE “AS IS” (2020) en GEWENSTE SITUATIE “TO BE” (2024)  / DH I - II – III - IV 

AS WAS (2016) AS IS (2020) TO BE (2024) 
• Conversie van de all inclusive formule bij HealthCity 

naar een low budget concept van Basic Fit voor de 
fitnessclubs op de campussen van de VUB te Elsene 
en Jette; 

• Nauwe samenwerking met de VGC, voornamelijk via 
de sportdienst van dit beleidsorgaan voor 
Nederlandstalige aangelegenheden te Brussel, is 
een realiteit; 

• Er wordt actief samen gewerkt met lokale 
sportclubs, voornamelijk via de Sport!Mix, maar ook 
via het huren van sportinfrastructuur aan de VUB, 
wat de doorstroming van studenten naar een 
regulier sportaanbod faciliteert; 

• Studenten genieten op een aantal externe locaties 
van een voordeel (ijsschaatsen, paardrijden, 
muurklimmen, zwemmen, …); 

• Oprichting van Studentensport Brussel onder de 
koepel Brik (een samenwerking met Odisee en Luca) 

• Nauwe samenwerking met de afdeling Topsport & 
Studie van de VUB met oog op doorstroming van 
onze student atleten naar internationale studenten 
kampioenschappen; 

• … 
 
 

• Samenwerking met Basic Fit verloopt optimaal met 
respect voor de verschillende onderdelen, inclusief 
addenda die werden toegevoegd in deze periode, 
van de PPS-overeenkomst met de VUB. 

• De samenwerking met de VGC werd verder 
uitgebreid.  Het afdelingshoofd BS van de VUB 
zetelt in de sportraad van de VGC,  participeert in 
het sportbeleid en verdedigt hier de belangen van 
“de Vlaamse student in Brussel”.  De verschillende 
samenwerkingsovereenkomsten werden samen 
gevoegd tot één overzichtelijk document.  Er wordt 
nog steeds actief samengewerkt op vlak van 
clubwerkingen, infrastructuur en project subsidies. 

• Via de Wetenschapswinkel werden verschillende 
onderzoeksprojecten gerealiseerd in 
samenwerking tussen de afdeling BS van de VUB en 
opleidingsonderdelen van zowel de EHB als VUB 
(o.a. Design & Technologie en Marketing & 
Communicatie van de EHB en de faculteiten LK, ES 
en IW van de VUB) 

• De bestaande interne en externe samenwerkingen 
met o.a. studentenorganisaties en afdelingen 
binnen de instellingen en lokale overheden buiten 
de instellingen werden verdergezet; 

• … 
 

• Heropstart van de samenwerkingen met de externe 
sportaanbieders voor muurklimmen, paardrijden, 
ijsschaatsen, … ; 

• Continueren van de bestaande goede 
samenwerkingen met o.a. Basic Fit en de VGC 
sportdienst; 

• Continueren van onderzoek i.s.m. verschillende 
academische afdelingen via de 
Wetenschapswinkel; 

• Actieve samenwerkingen realiseren op associatie-
overschrijdend niveau via de vzw Studentensport 
Vlaanderen ter optimalisering van de 
sportparticipatie in gans Vlaanderen; 

• Lokale samenwerkingen onder de noemer 
“Studentensport Brussel” actief evalueren en 
revitaliseren; 

• Uitbreiden van het netwerk met een aantal 
professionele partners (o.a. sport georiënteerd 
zoals Energy Lab via het My Trace project en Denali 
voor de organisatie van een event maar ook op 
andere domeinen zoals communicatie); 

• Opportuniteiten aangaan die kunnen volgen vanuit 
de verhuis van de praktijklessen van de leraren 
opleiding LO van de EHB naar het VUB 
sportcomplex sinds 2020; 

• … 
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5.3.1. STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN 

MAATREGELEN M.B.T. “NETWERKEN” 

 

5.3.1.1. We versterken ons bestaand netwerk en bouwen het verder uit 

met experten tot verdere verruiming en professionalisering van ons 

sportaanbod (SD4) 

 

5.3.1.1.1. We werken daar waar nodig om een kwaliteitsvol en breed aanbod 

aan activiteiten aan onze studenten te kunnen aanbieden samen met experten 

in hun vakgebied. (SD4-OD4.1., DH I-II-IV-V-VI) 

 

5.3.1.1.1.1. In het kader van de Sport!Mix werken we samen met lokale clubs en 

sportfederaties die aan voordeeltarief de VUB sportinfrastructuur kunnen huren in ruil 

voor gratis deelname van studenten met een knip/sticker tijdens de academische 

lesweken van het jaar aan de clubtrainingen in het VUB sportcomplex te Elsene (SD4-

OD4.1.-M4.1.1.) 

Vb. atletiek, conditiegymnastiek, diepzeeduiken, gaelic football, hurling, , kickboksen, 

onderwaterhockey, unihoc, rugby, … 

Indicator Doel Timing Budget 
Aantal sportclubs in 
de Sport!Mix 

MPC 50% 26 academische 
leswerken van het 
jaar 

NVT (zie SD1 – OD1.1 en 
ook deels opgenomen in 
deelbegroting 
infrastructuur van de 
afdeling BS van de VUB) 

 

5.3.1.1.1.2. In het kader van de Sport!Mix doen we beroep op experten als lesgevers in 

bepaalde sportdisciplines (SD4-OD4.1.-M4.1.2.) 

Vb. een personal trainer als lesgever yoga, pilates en/of Bodymix. 

Indicator Doel Timing Budget 
Aantal expert 
lesgevers in de 
Sport!Mix 

MPC 25% 26 academische 
leswerken van het 
jaar 

NVT (zie SD1 – 
OD1.1) 

 

5.3.1.1.1.3.  We zorgen in het kader van de PPS voor een goede verstandhouding en 

samenwerking met de privaatpartner Basic Fit (SD4-OD4.1.-M4.1.3.) 

Dankzij deze samenwerking kunnen we niet alleen onze studenten een ruim aanbod aan 

mogelijkheden tot fitnessbeoefening aan voordeeltarief aanbieden, maar zijn er ook nog 

tal van andere voordelen verbonden aan de samenwerking.  Op de campus te Jette 

hebben we dankzij Basic Fit ook nog eens extra sportvoorzieningen voor vechtsport, dans 

en sporten zoals badminton, basketbal, volleybal en futsal.  En ook nog extra faciliteiten 

voor eerder sociale dan sportieve doeleinden zoals de vergaderzaal voor de 

studentenverenigingen en een student lounge.  En, niet te vergeten, dit dan zowel te 

Elsene als Jette, een plek waar de kine en LO studenten les kunnen volgen en stage lopen. 

Indicator Doel Timing Budget 
 Aantal PPS-leden bij 
Basic Fit 

MPC 20% Jaarlijks NVT  (kadert in 
overeenkomst met 
Basic Fit) 
 

 

5.3.1.1.1.4.  We werken aan een breed maatschappelijk gedragen sportaanbod via nauw 

overleg met de collega’s van de VGC-sportdienst (SD4-OD4.1.-M4.1.4.) 

Vanuit de VUB en/of EHB zorgen we voor vertegenwoordiging in de sportraad van de VGC 

om zo de vinger aan de pols te houden wat betreft Vlaamse Brussels sportbeleid en 

inspraak voor de hoger onderwijsinstellingen te voorzien.  We onderhouden ook een 

goede relatie van de administratie door regelmatig overleg en het uitwerken van 

minstens één tot meerdere samenwerkingen met de VGC-sportdienst.  Zowel op vlak van 

beleid, als activiteiten, als infrastructuur en communicatie.  Zo wordt onder andere het 

sportaanbod van de UAB via de kanalen van de VGC gecommuniceerd en zorgen wij 
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omgekeerd ook voor een doorstroming van studenten naar het reguliere sportaanbod 

van de VGC door het voorzien van de link “sportinbrussel.be” op onze websites. 

Indicator Doel Timing Budget 
Aantal 
samenwerkingen 

Minstens één 
samenwerking per jaar. 
En up-to-date 
samenwerkingscontract 
tussen de VUB en VGC 

Jaarlijks NVT (maakt deel uit 
van een 
samenwerking 
akkoord tussen VUB 
en VGC Sportdienst) 
 

 

 

5.3.1.1.2. We doen beroep op de academische potentie aan de 

onderwijsinstellingen om het sportbeleid op verantwoorde manier in de 

praktijk om te zetten (SD4–OD4.2) 

 

5.3.1.1.2.1. In het kader van (sensibilisering) campagnes werken we samen met andere 

interne diensten aan de instellingen (SD4-OD4.2.-M4.2.1.) 

 

Faculteit LK, opleiding LO, restaurant, … . Het afdelingshoofd geeft met regelmaat elk 

academiejaar een aantal lezingen voor studenten van de opleidingen LO aan de EHB en 

VUB.  Via deze weg wordt het makkelijker om projecten in samenwerking met deze 

studenten te realiseren.  Voorbeelden hiervan uit het verleden zijn de Strong Student 

(Fun) Run en de “Studeer je niet Vet!” campagne.  Dit zal in de toekomst worden verder 

gezet en uitgebreid, ondanks de daling in aantal studenten LO aan de VUB, maar met de 

opportuniteit van de verhuis van de praktijklessen voor de studenten uit de 

lerarenopleiding LO van de EHB naar het VUB sportcomplex te Elsene. 

Indicator Doel Timing Budget 
Aantal 
samenwerkingen 

MPC 1 jaarlijks 
 

NVT (zie SD1 – 
OD1.1) 

 

5.3.1.1.3. We werken samen met de academische afdelingen op vlak van 

onderwijs en onderzoek om permanent ons beleid te evalueren en bij te sturen 

(SD4–OD4.3) 

 

5.3.1.1.3.1. Via o.a. de wetenschapswinkel doen we jaarlijks één tot meerdere oproepen 

m.b.t. voor de studentensport relevante onderzoeksonderwerpen. (SD4-OD4.3.-M4.3.1.) 

 

Design & Technologie, opleidingen LO, Communicatie, Wetenschappen, Sociale 

wetenschappen, … aan de beide instellingen zijn er een aantal opleidingsonderdelen 

waar we mee kunnen samenwerken op vlak van onderzoek omtrent “sport” in de 

breedste zin van het woord.  Hier willen we graag met regelmaat een onderzoek laten 

uitvoeren met oog op de verdere optimalisering van het studentensportaanbod inclusief 

de promotie ervan.  Steeds met het oog op verbetering van dienstverlening en toename 

in participatie aan sport door de studenten. 

Indicator Doel Timing Budget 
Aantal onderzoeken  
 

MPC 1 Jaarlijks NVT  

 

5.3.1.1.4. Voor studenten, door studenten : we werken maximaal samen met 

studenten(verenigingen) voor de uitbreiding van het studentensportaanbod 

(SD4–OD4.4) 

 

5.3.1.1.4.1. We zorgen voor goede contacten met de studentenverenigingen die zich op 

één van de bijzondere doelgroepen richten : de generatiestudent, de allochtone student, 

de internationale student en de G-student (SD4-OD4.4.-M4.4.1.) 

 

IES, ESP, Mixomnia, Auxilio, Swamp, de sportpraesessen van de erkende 

studentenverenigingen, … er zijn zowel aan de VUB als de EHB studentenverenigingen 

die zich focussen op een specifieke doelgroep onder de studenten.  Via goede contacten 

met deze verenigingen kunnen we ons aanbod naar deze doelgroepen beter bekend 
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maken alsook specifiek in samenwerking met deze verenigingen extra activiteiten op 

maat van deze doelgroepen uitwerken.  Bij voorkeur via inclusief werken naar onze 

regulier sportaanbod, zoals de Mix, de Trofee, maar ook de project pot en cheque die 

hiervoor kunnen ingezet worden. 

Indicator Doel Timing Budget 
Aantal projecten 
i.s.m. studenten  

MPC 1 per categorie Jaarlijks NVT (zie o.a. mix, 
trofee en projectpot)  

 

 

5.3.1.1.5. We hebben een goede band met alle lokale overheden van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (SD4–OD4.5) 

 

5.3.1.1.5.1. We zorgen voor een goede verstandhouding met de verschillende lokale 

overheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (SD4-OD4.5.-M4.5.1.) 

 

BHG, Elsene, Jette, Oudergem, Etterbeek, Brussel, …  overal waar de EHB en VUB actief 

zijn zorgen we ervoor dat sport ingezet wordt als middel ter promotie van onze 

instellingen.  Vanuit deze samenwerkingen kunnen de banden met zowel het gewest, de 

gemeenschap als de lokale gemeenten nauwer worden.  In samenwerking met deze 

overheden kunnen we werk maken van het promoten van Brussel als studentenstad en 

tegelijkertijd via o.a. sociaal dienstbetoon en het organiseren van gemeenschappelijke 

sportactiviteiten de integratie van de studenten in deze wereldstad faciliteren. 

Indicator Doel Timing Budget 
Aantal contacten 
en/of 
samenwerkingen 

MPC 1 per 
overheidsinstantie 
waar EHB of VUB 
actief is 

Jaarlijks NVT  

 

 

 

5.3.1.1.6. We zetten ter verdere professionalisering van ons aanbod en werking 

private experts in (SD4–OD4.4) 

 

5.3.1.1.6.1. In het kader van sensibiliseringscampagnes doen we beroep op 

fitheidsconsulenten of personal trainers (SD4-OD4.6.-M4.6.1) 

 

Voorbeeld hiervan is het inzetten van een beweegconsulent als “Fitcheck coach” in het 

kader van de “studeer je niet vet” campagne in het verleden.  Dit willen we ook in de 

toekomst onder één of andere vorm blijven aanbieden als stimulus voor studenten die 

een nog te sedentair leven leiden. 

Indicator Doel Timing Budget 
Aantal studenten die 
bereikt worden met 
de campagne  

MPC 2% van totale 
populatie 

Jaarlijks €5.000  

 

5.3.1.1.6.2. We gaan op zoek naar een professional in het organiseren van sport 

evenementen om een nieuw project uit te werken en aan te bieden als opvolger van de 

Strong Student Run (SD4-OD4.6.-M4.6.2) 

 

Vb. Golazo voor de Brussels University Cyclocross, Denali voor een Student Air Games, 

Energy Lab met hun My Trace project, … . 

Indicator Doel Timing Budget 
Realisatie van een 
nieuw project ter 
promotie van Brussel 
als studentenstad en 
verhoging van de 
sportparticipatie 
onder de studenten  

MPC 1 2020-2021 : 
marktonderzoek 
2021-2022 : 
proefproject 
2022-2023 : project 
gerealiseerd 
2023-2024 : 
evaluatie en 
mogelijke 
continuering 

€8.000 (deel 
eventueel mogelijk 
via impulsfonds van 
SSV, zie ook M2.1.3) 
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5.3.1.1.6.3. We bieden de student de mogelijkheid tot kennismaking met VR-sports 

onder deskundige begeleiding (SD4-OD4.6.-M4.6.3) 

 

Via de samenwerking met de faculteit m.b.t. de lancering van een VR Sports project aan 

de VUB (zie ook onder het hoofdstuk “infrastructuur” van dit beleidsplan) willen we 

studenten kennis laten maken met deze nieuwe vorm van sportbeoefening en ons 

aanbod verder verruimen. 

Indicator Doel Timing Budget 
Aantal studenten die 
deelnemen aan dit 
project  

MPC 1% van de 
studentenpopulatie 

Jaarlijks €3.500 (zie ook 
M1.1.12) 

 

5.3.1.1.6.4. We schakelen specialisten ter zake in ter uitbreiding van ons digitaal aanbod 

aan sportinformatie en activiteiten (SD4-OD4.6.-M4.6.4) 

 

Lesgevers, cameramensen, social media specialisten, docenten voeding, docenten 

sportfysiologie, … we gaan op zoek naar geschikte partners met de nodige know-how om 

ook online een gedegen aanbod aan informatie omtrent het bereiken van een betere 

levenskwaliteit via verantwoord bewegen en sporten, inclusief een aantal online 

sportlessen, uit te werken. 

Indicator Doel Timing Budget 
Participatie aan sport 
Bereik van studenten 
via deze werkwijze  

MPC 15% Jaarlijks €12.500 (zie ook 
M1.1.8) 

 

5.3.1.1.6.5. We gaan op zoek naar geschikte en vaardige partners in communicatie (SD4-

OD4.6.-M4.6.5) 

 

We willen via onze communicatie meer studenten bereiken en gaan hiervoor op zoek 

naar specialisten ter zake om dit in de praktijk te realiseren.  Zie ook onder hoofdstuk 

“communicatie” van dit beleidsplan voor meer details over dit onderwerp. 

Indicator Doel Timing Budget 
Bereik vergroten van 
onze communicatie. 
Sportparticipatie 
verhogen  

MPC 70% bereik 
MPC + 5% in 
participatie 

Jaarlijks NVT (zie hoofdstuk 
communicatie) 
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5.4. COMMUNICATIE (SP4) 

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat we met onze communicatie niet alle 

studenten bereiken.  Eens gekend met het aanbod zijn de studenten veelal 

positief, en meestal zelf verbaasd over de hoeveelheid aan mogelijkheden 

die geboden worden tot beoefening van sport aan de UAB. 

Communicatie verdient in deze Olympiade dan ook iets meer aandacht 

dan het eenvoudig stellen van “we maken een communicatieplan”.  

Uiteraard moet er nog steeds een communicatieplan worden opgemaakt.  

Al voorzien we dit deze keer te doen in samenwerking met de nodige 

partners die over expertise in dit vak beschikken.  Marketing en 

communicatie is in deze dynamische tijden met een hele resem aan extra 

kanalen -o.a. Facebook, Instagram, Whatsapp, Zoom, Twitter, …- nog 

meer dan in het verleden een vak voor specialisten.  Dus willen we experts 

betrekken bij dit onderdeel in de komende 4 jaar om te trachten onze 

communicatie efficiënter en met meer resultaat te voeren. 

Het communicatieplan kan o.a. volgende 5 niveaus bevatten : 

1. Een jaarlijks thema (vb. 2019-2020 was “VUB Loopt”) 

2. Per semester een sensibiliseringscampagne 

3. Per kwartaal een actie (vb. start van het jaar met focus op 

generatiestudent in genre van “studeer je niet vet”, bij start van tweede 

semester de “tweede kans”, bij start van de blok en examenperiode een 

actie in de stijl van “sport je slim” met onder andere de Bloksport als 

anker en voortaan ook een focus op sporten tijdens de zomer … al dan 

niet digitaal) 

4. Een maandelijkse promotie omtrent de komende activiteiten  

5. Een wekelijks item via sociale media … ons “digitaal aanbod”. 

 

Via de omgevingsanalyse stellen we ook vast dat studenten niet altijd de 

waarde van sport goed inschatten.  Bijvoorbeeld dat het zwembad “te 

duur” zou zijn voor een studentenbudget (waarbij de goedkoopste 

formule 1€ per zwembeurt kost en de duurste 4,2€).  Om studenten een 

duidelijker beeld van de realiteit te geven kunnen we een FAQ lijst 

toevoegen aan onze website waar we studenten dan inlichten waarom 

bepaalde zaken op een bepaalde manier worden gedaan (prijszetting, 

subsidies, steun vanuit de VUB en overheid, uitbatingsmodel, 

samenstelling van de Mix, futsal competitie per kwartaal, selectie van 

spelers voor de Foxes, …). 
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ANALYSE VERLEDEN “AS WAS” (2016) t.o.v. HUIDIGE “AS IS” (2020) en GEWENSTE SITUATIE “TO BE” (2024)  / DH I – II – III – IV – V - VI 

AS WAS (2016) AS IS (2020) TO BE (2024) 
• De marketing en communicatie omtrent 

studentensport wordt grotendeels door het 
overlegplatform van UAB-sport voorbereid, 
uitgewerkt en gelanceerd.  Er is slechts zeer 
beperkte samenwerking met de specialisten in dit 
vak die actief zijn aan de beide partnerinstellingen; 

• Affiches en flyers die verdeeld worden via een 
aantal “zuilen” op strategische plaatsen op de 
verschillende campussen en een website UAB-sport 
vormen de basis van de communicatie en promotie 
van sport voor studenten aan de EHB en VUB;  

• De VUB zorgt voor de kwaliteit van het sportaanbod, 
EHB neemt het voortouw als het op communicatie 
aan komt; 

• Bereik van de communicatie blijkt beperkt.  Uit de 
bevraging in 2016 blijkt minder dan 30% van de 
bevraagde VUB-studenten op de hoogte te zijn van 
het aanbod  en nog geen 10% van de EHB-
studenten. 

 

• De basisinformatie omtrent studentensport aan de 
EHB en VUB wordt niet meer via een extra website 
“UAB-sport” gecommuniceerd maar via de 
respectievelijke websites van de twee partners; 

• Uit de bevraging in 2020 stellen we al een goede 
verdubbeling vast van bereik, en dit zien we ook 
onrechtstreeks in de cijfers van o.a. het aantal 
verkochte sportknips/stickers op jaarbasis die met 
een goede 40% gestegen zijn; 

• Naast de bestaande kanalen worden nu ook andere 
kanalen actiever gebruikt dankzij een betere 
samenwerking met de marketing afdelingen van de 
twee instellingen.  Schermen in de gebouwen, 
nieuwsbrieven, facebookpagina en 
instagrampagina’s, … er zijn met regelmaat via die 
kanalen sportitems die aan bod komen; 

• Facebook en Instagram pagina’s voor VUB-sport, the 
Foxes, STUVO EHB, … zijn actief in gebruik; 

• … 

• Het merendeel van onze studenten kent het 
aanbod en weet waar en bij wie ze terecht kan 
met vragen; 

• Verderzetten van de huidige eigen kanalen 
(websites, Facebook, Instagram, informatie 
zuilen, onthaalpunten, …) is een basis; 

• De samenwerkingen met de marketing en 
communicatie afdelingen van de EHB en VUB 
worden ook verdergezet en worden verder 
uitgediept; 

• We maken werk van een verdere 
professionalisering van onze communicatie, bij 
voorkeur door uitbreiding van ons netwerk met 
specialisten in dit domein; 

• We bereiken een maximum van studenten.  Niet 
enkel ter stimulering tot deelname aan het eigen 
aanbod, maar ook, en vooral, ter bewustwording 
van het nut van regelmatig sporten; 

• We maken gebruik van de juiste communicatie 
kanalen en analyseren het nut en werking ervan. 

• … 
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5.4.1. STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN 

MAATREGELEN M.B.T. “COMMUNICATIE” 

5.4.1.1. Studenten zijn zich bewust van de waarde(n) van sport en de 

positieve invloed van regelmatig bewegen op de levenskwaliteit dankzij 

een professionele aanpak van communicatie aan de UAB (SD5). 

 

5.4.1.1.1. We verlagen de drempel tot sportbeoefening voor de student via een 

aantal sensibiliseringscampagnes, met bijzondere aandacht voor de 

generatiestudent (SD5-OD5.1., DH I-II-IV-V) 

 

5.4.1.1.1.1. We voorzien jaarlijks een campagne omtrent “fitheid en gezondheid”, meer 

bepaald omtrent de fysieke voordelen van sport (SD5-OD5.1.-M5.1.1.) 

We houden een campagne waarbij we studenten bewust maken van de voordelen van 

sport met bijzondere focus op figuur en conditie.  Hierbij schakelen we o.a. een beweeg 

consulent voor intake gesprekken of zgn. fitchecks in. 

Indicator Doel Timing Budget 

• Campagne 
uitgevoerd 

• Aantal 
Fitchecks/jaar 

• TSP-UAB, TSP-EC 
en TSP-A 

Toename in 
sportparticipatie :  

• MPC 10% van de 
totale studenten 
populatie heeft 
een kaart (of 
sticker voor EHB) 

• MPC150 
fitchecks/jaar 

Campagne 1 tot 2 keer 
per jaar (begin van het 
academiejaar/semester) 

€15.000 

 

5.4.1.1.1.2. We voorzien jaarlijks een campagne omtrent de sociale voordelen van sport 

met extra aandacht omtrent het ontwikkelen van competenties (SD5-OD5.1.-M5.1.2.) 

Via sport kan je niet alleen nieuwe vrienden maken, je kan er ook bestaande 

vriendschappen nog sterker mee maken.  En daarenboven blijkt uit een studie aan de 

VUB dat je via sport bepaalde competenties die van pas komen in het privéleven en de 

latere professionele carrière -doorzettingsvermogen, leiderschap,  flexibiliteit, discipline, 

fair-play, samenwerken, …- kan ontwikkelen en versterken. 

Indicator Doel Timing Budget 

• Campagne 
uitgevoerd 

• Aantal 
sportkaarten/jaar 

• TSP-UAB, TSP-EC 
en TSP-A 

 

Toename in 
sportparticipatie :  
MPC 10% van de 
totale studenten 
populatie heeft een 
kaart (of sticker voor 
EHB) 

Eén tot twee 
campagnes per 
academiejaar 

€500 

 

5.4.1.1.1.3. We voorzien jaarlijks een campagne omtrent de mentale voordelen van 

sport (SD5-OD5.1.-M5.1.3.) 

Sporten draagt bij tot mentale rust. Je kan er doorzettingsvermogen mee opbouwen.  Je 

zet alles op een rijtje in je hoofd tijdens het sporten.  Je maakt je hoofd leeg, en dus plaats 

voor nieuwe dingen.  

Uit een studie aan de VUB is bovendien gebleken dat studenten die regelmatig aan sport 

doen gemiddeld betere studieresultaten behalen dan studenten die dat niet doen.  Als 

dat geen motivatie is tot sporten voor een student?! 

Indicator Doel Timing Budget 

• Campagne 
uitgevoerd 

• Aantal 
sportkaarten/jaar 

• TSP-UAB, TSP-EC 
en TSP-A 

 

Toename in 
sportparticipatie :  
MPC 10% van de 
totale studenten 
populatie heeft een 
kaart (of sticker voor 
EHB) 

Eén tot twee 
campagnes per 
academiejaar 

€500 
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5.4.1.1.1.4. We voeren een campagne omtrent “sport voor allen” waarbij aandacht wordt 

besteed aan de bijzondere doelgroep “de internationale student” (SD5-OD5.1.-M5.1.4.) 

In samenwerking met de studentenverenigingen die zich specifiek richten tot de 

internationale studenten aan onze instellingen maken we werk van een afzonderlijk 

specifiek op deze groep van studenten gerichte activiteit of evenement per jaar. 

Indicator Doel Timing Budget 

• Projecten i.s.m. 
studentenverenigingen 
die deze groep van 
studenten 
vertegenwoordigd 

• TSP-UAB, TSP-EC en 
TSP-A 

• MPC 10% van de 
totale populatie 
heeft een 
sportkaart 

• MPC 1 
project/jaar 

• Betrekken van de 
internationale 
student bij het 
studentensport 
leven 

Permanent (alle 
communicatie in 
NL/ENG) 
 
Jaarlijks voor wat 
project betreft 

€1.500 

 

 

5.4.1.1.1.5. We voeren een campagne omtrent “sport voor allen” waarbij aandacht wordt 

besteed aan de bijzondere doelgroep “de student met een andere dan Vlaamse etnische 

achtergrond” (SD5-OD5.1.-M.1.5.) 

In samenwerking met de studentenverenigingen die zich specifiek richten tot de 

allochtone studenten aan onze instellingen maken we werk van een afzonderlijk specifiek 

op deze groep van studenten gerichte activiteit of evenement per jaar. 

Indicator Doel Timing Budget 

• TSP-UAB, TSP-EC en TSP-
A  

• Projecten i.s.m. 
studentenverenigingen 
die deze groep van 
studenten 
vertegenwoordigd 

• MPC 10% van 
de totale 
populatie 
heeft een 
sportkaart 

• MPC 1 
project/jaar 

Permanent (in alle 
communicatie oog 
houden voor deze 
doelgroep) 
 
Jaarlijks voor wat 
project betreft 

€1.500 

Betrekken van de 
allochtone 
student bij het 
studentensport 
leven 

 

5.4.1.1.1.6. We voeren een campagne omtrent “sport voor allen” waarbij aandacht wordt 

besteed aan de bijzondere doelgroep “studenten met een functiebeperking” (SD5-

OD5.1.-M5.1.6.) 

Reactief staan we altijd klaar om studenten met een functiebeperking te helpen in hun 

zoektocht naar een geschikte activiteit en plaats zodat ook zij aan sport kunnen doen.  

Met het VR Sport project gaan we echter ook proactief aan de slag en wordt er werk 

gemaakt van een deelproject onder VR Sport specifiek gericht op deze doelgroep. 

Indicator Doel Timing Budget 

• Totaal aantal 
sportkaarten/jaar 

• Projecten i.s.m. 
studentenverenigingen 
die deze groep van 
studenten of leden 
ervan 
vertegenwoordigd 

• TSP-UAB, TSP-EC en 
TSP-A 

• MPC 10% van de 
totale populatie 
heeft een 
sportkaart 

• MPC 1 
project/jaar 

• Betrekken van de 
gehandicapte  
student bij het 
studentenleven 

Permanent (in alle 
communicatie oog 
houden voor deze 
doelgroep) 
 
Jaarlijks voor wat 
project betreft 

€1.500 

 

5.4.1.1.1.7. We voeren een campagne omtrent “topsport” waarbij aandacht wordt 

besteed aan de bijzondere doelgroep “studenten met een topsportstatuut” (SD5-

OD5.1.-M5.1.7.) 

In overleg met de coördinator van Topsport en Studie aan de twee instellingen wordt er 

een communicatieplan uitgewerkt waarmee we de studenten met een topsportstatuut 

informeren over hun sportieve mogelijkheden, met in het bijzonder oog voor de 

studentenkampioenschappen op Vlaams, Belgisch en, vooral, internationaal niveau. 
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Indicator Doel Timing Budget 

• Aantal deelnames 
aan studenten 
kampioenschappen 
door 
topsportstudenten 

MPC 20  jaarlijks NVT (zie onder 
“activiteiten”) 

 

5.4.1.1.1.8. We voegen een FAQ-luik toe aan onze website en communicatie waarmee 

we willen duidelijk maken waarom we bepaalde zaken op een bepaalde manier doen en 

waarom er wat moet betaald worden voor een bepaalde dienstverlening (SD5-OD5.1.-

M5.1.8.) 

Via een FAQ kunnen we anticiperen op bepaalde weerstanden die er zijn bij een deel van 

de studenten om in te stappen in ons sportaanbod, of om gewoon te starten met sport 

in het algemeen.  Dit onderdeel is vooral bestemd voor de (nog) niet sporters onder de 

studenten die een gebrek aan motivatie hebben of geen (priori) tijd voor sport vrij maken 

in hun agenda. 

Indicator Doel Timing Budget 
Aantal FAQ’s 
Aantal raadplegingen 
Aantal sportkaarten 

MPC 20 
MPC 20 
Sensibiliseren 
studenten tot 
participatie in sport 

Jaarlijks met 
maandelijkse update 

€1.000/jaar 

 

 

5.4.1.2. We zetten meer studenten aan tot regelmatige sportbeoefening 

door een uitbreiding van het aanbod via een digitalisering van onze 

sportkennis en -aanbod (SD6). 

5.4.1.2.1. We voorzien de nodige tips en tricks om zelfstandig op een 

verantwoorde manier te sporten  (SD6-OD6.1., DHI-II-III-V) 

 

5.4.1.2.1.1. We zorgen voor tips & tricks op onze websites en/of sociale media omtrent 

populaire sporten die studenten eender waar en zowel alleen als met vrienden kunnen 

beoefenen  (SD6-OD6.1-M6.1.1., DHI-II-III-V) 

Tips omtrent verantwoord sporten op eigen initiatief en met resultaat (kracht, conditie, 

figuur, plezier, ontspanning, …).  Lopen, zwemmen, fietsen, fitness, skiën, snowboarden, 

surfen, skaten, free running, … we kennen tegenwoordig heel wat sporten die je 

individueel en zonder begeleiding kan doen.  Maar gebeurt dit altijd wel op een 

verantwoorde manier?  Is dit wel duurzaam?  Hoe vermijd je demotivering na een tijdje?  

Of blessures?  En kan dit een manier zijn om de meer sedentaire student die de stap niet 

wil of kan zetten naar aansluiten bij het reguliere aanbod in groepsverband misschien 

overtuigen en helpen om zelf aan de slag te gaan? 

Indicator Doel Timing Budget 

• Aantal bezoeken 
aan website 

• Aantal likes FB en 
IG 

• Sportparticipatie 
door de student 

• TSP-A 

Verhogen van de 
sportparticipatie via 
groter bereik online 

Jaarlijks 
Maandelijks 
Wekelijks 

€1.500/jaar (zie ook 
M1.1.8) 

 

5.4.1.2.1.2. We filmen een aantal van onze lessen en sharen of streamen deze via onze 

sociale media en maken deze toegankelijk voor alle studenten (SD6-OD6.1.-M6.1.2.) 

Bodymix, bokstraining, yoga, … een aantal van onze activiteiten in het kader van de 

Sport!Mix lenen zich zeer goed tot individueel thuis volgen via een online streaming of 

video sharen. 

Indicator Doel Timing Budget 

• Aantal volgers op 
FB en IG 

• TSP-UAB en TSP-A 

Verhogen van de 
sportparticipatie via 
een groter bereik 
online 

Wekelijks €3.500/jaar 
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5.4.1.3. We bereiken meer studenten met onze communicatie door een 

meer professionele aanpak van marketing en communicatie voor EHB en 

VUB Sport (SD7). 

 

5.4.1.3.1. We voorzien een professionele aanpak omtrent opmaak en 

uitvoering van ons communicatie plan  (SD7-OD7.1., DHI-II-III-IV-V) 

 

5.4.1.3.1.1. We maken werk van een nauwere samenwerking met de marketing en 

communicatie afdelingen van de partnerinstellingen (SD7-OD7.1.-M7.1.1.) 

We zorgen voor een nog nauwere samenwerking met de MARCOM diensten van beide 

instellingen waardoor de “sportpagina” een zichtbare plek krijgt op de websites en dat 

de aandacht voor sport via de verschillende communicatiekanalen vergroot. 

Indicator Doel Timing Budget 

• Aantal publicaties 
per jaar in de 
communicatie van 
de EHB en VUB 

• TSP-A 

Sport krijgt een 
duidelijke plaats in 
de algemene 
communicatie van de 
instellingen om zo 
meer zichtbaarheid 
voor de 
sportmogelijkheden 
en initiatieven te 
voorzien … met als 
einddoel eens  te 
meer een verhoging 
van participatie in 
sport 

Jaarlijks NVT (te voorzien in 
budgetten MARCOM 
van de instellingen) 

 

5.4.1.3.1.2. We doen beroep op professionele ondersteuning voor de opmaak, 

het bijsturen en de uitvoering van het communicatieplan (SD7-OD7.1.-M7.1.2.) 

We werven een externe partner aan.  Hierbij wordt gekeken naar een partner met voeling 

met sport EN het studentenleven. Dit zou dus goed een student of net afgestudeerde 

student communicatie van de EHB of VUB kunnen zijn die we (deeltijds) in dienst nemen.  

Maar evengoed een extern kantoor dat binnen ons budget de nodige steun kan voorzien. 

Indicator Doel Timing Budget 
Participatie in sport 
aan de EHB en VUB : 
TSP-UAB en TSP-A 

Een beter bereik met 
onze communicatie 
met als einddoel een 
verhoging in 
participatie in sport 
door de student 

Jaarlijks (met tijdens 
de lesmaanden van 
het jaar een 
wekelijks tot 14-
daags overleg om te 
plannen, evalueren 
en bij te sturen) 

€12.000 

 

5.4.1.3.1.3. We zorgen voor een uitgebreid communicatieplan met zowel oog ter 

promotie van deelname aan het eigen sportaanbod, als uitbreiding ervan via 

digitalisering van bepaalde activiteiten, als ter stimulering van de bewustwording 

van de voordelen van sport in het algemeen (SD7-OD7.1.-M7.1.3.) 

Zie inleiding van het hoofdstuk “Communicatie” voorbeeld van een mogelijke 

basis voor het communicatieplan 

Indicator Doel Timing Budget 
Participatie in sport 
aan de EHB en VUB 
verhogen  : TSP-UAB, 
TSP-EC en TSP-A 

Een beter bereik met 
onze communicatie 
met als einddoel een 
verhoging in 
participatie in sport 
door de student 

Jaarlijks (met per 
kwartaal een 
evaluatie en 
bijsturing 

NVT (door OPS in 
overleg met externe 
specialist, die ook 
M7.1.2) 
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6. SLOTWOORD 

 

Met dit nieuwe beleidsplan neemt de UAB en meer bepaald de afdelingen en 

medewerkers die instaan voor de studentensportvoorzieningen de 

verantwoordelijkheid voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van een 

gezond sportaanbod.  Het is een beleidsdocument, opgemaakt voor de duur van 

de olympiade 2021-2024, met betrekking tot het sportbeleid dat zal worden 

uitgevoerd. Het bevat alle doelstellingen, inspanningen, voorzieningen en 

instrumenten voor het voeren van een sportbeleid. Het beschrijft tevens op 

welke wijze aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van de sportbeoefening. 

 

Het plan komt maximaal tegemoet aan de bepalingen uit het decreet “Sport in 

het Hoger Onderwijs” van 3 april 2009, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 2018.  

 

In dit eerste luik hebben we een draaiboek uitgeschreven waarmee de 

sportverantwoordelijken van de beide associatiepartners aan de slag kunnen om 

hun dagelijkse werking te versterken met als doel om meer studenten in 

beweging te krijgen of tot sporten aan te zetten.  Onze vier strategische 

prioriteiten – activiteiten, infrastructuur, netwerk en communicatie – zijn 

vertaald naar 7 strategische doelen, 18 operationele doelen en 57 maatregelen.  

Aan de sportverantwoordelijken is het nu de uitdaging om deze maatregelen 

effectief en efficiënt uit te voeren.  Tijdens de uitvoering kan dan worden 

gemeten wat werkt en wat niet zodat er in de loop van de Olympiade daar waar 

nodig kan worden bijgestuurd. 

 

In een eerste fase zal er bij de uitvoering van het plan nog rekening moeten 

gehouden worden met de gevolgen van de coronacrisis.  De extra 

veiligheidsmaatregelen om verantwoorde sportbeoefening mogelijk te maken in 

(post) corona tijden zijn nog niet volledig gekend en kunnen een invloed hebben 

op de implementatie van ons beleidsplan in de praktijk.  Net als de economische 

en sociale impact, ook deze zijn momenteel nog moeilijk correct in te schatten. 

We zien dit aan de UAB echter als een extra uitdaging waar we tijdens de 

uitvoering van het plan de nodige aandacht aan zullen besteden.  

 

De mensen van het overlegplatform sport van de UAB staan alvast klaar om ook 

in de toekomst voluit te gaan om zoveel mogelijk studenten te besmetten met 

het “sport-virus” om hen te sterken tegen alle mogelijke mentale, fysieke en 

sociale bedreigingen waarmee een mens in onze hedendaagse maatschappij 

geconfronteerd wordt.  Een sportieve mens is veelal een fitte mens.  Een fitte 

mens is dan weer een weerbare, veerkrachtige mens.  Als onderwijsinstellingen 

willen we dan ook graag bijdragen aan een sterke samenleving, samengesteld uit 

fitte en gezonde mensen. En dat kunnen we doen door zoveel mogelijk van onze 

studenten tijdens hun studieperiode te overtuigen van het nut en de noodzaak 

tot het integreren van regelmatige beweging en/of sportbeoefening in hun 

dagelijks leven. 
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