
Hogeschool VIVES werkt samen met Stad Torhout, Stad Bredene en  
VZW De Loods te Loker/Heuvelland binnen het project  

“Maak sportieve dromen waar”. 

Het project “Maak sportieve dromen waar” 

Sinds enkele jaren ontvangt Hogeschool VIVES, campus Torhout (opleiding educatieve bachelor 
secundair onderwijs Lichamelijke opvoeding & Bewegingsrecreatie) financiële ondersteuning van het 
Streekfonds West-Vlaanderen voor projecten binnen onze taak van maatschappelijke 
dienstverlening.  Met de bekende quote “dream, believe, achieve” in ons achterhoofd kreeg dit jaar 
ons project niet enkel een nieuwe missie en visie maar ook een nieuwe naam nl. “Maak sportieve 
dromen waar”.   

De overkoepelende doelstelling in het project is het detecteren en ondersteunen van kinderen en 
jongeren die sportief getalenteerd zijn maar zich onvoldoende kunnen ontwikkelen door hun sociaal 
economische status (SES).  

Na detectie bieden we diverse ondersteuning om sportieve en motorische vaardigheden bij 
kwetsbare kinderen en jongeren te verbeteren en/of verder te ontplooien.  Voorbeelden van 
individuele ondersteuning zijn: richting geven binnen sportlandschap, financiële ondersteuning, 
fysieke en motorische begeleiding, logistieke ondersteuning, sportmedisch advies… 

Samenwerking met Stad Torhout 

De aanmelding voor een mogelijke ondersteuning komt momenteel vanuit instanties of brugfiguren 
die al kwetsbare gezinnen helpen of ondersteunen.  Zo contacteerden de brugfiguren (Stefanie en 
Bart) van Torhout ons.  Na een overleg met de sportdienst brachten zij de individuele situaties van 
kwetsbare kinderen en jongeren in functie van hun sportontwikkeling in kaart.  Op deze manier 
kunnen we concrete acties opzetten.    

Een eerste actie, begin september, is het organiseren van de testbatterij SportKompas om de 
kinderen een juiste richting binnen het sportlandschap te geven.  De resultaten vertellen ons welke 
sporten het kind het liefste doet én welke sporten er nauw samengaan met hun motorische 
vaardigheden.  Met de nodige ondersteuning is het ons doel om de kinderen te laten sporten in een 
sportclub, overeenstemmend met de verkregen resultaten.  

Een tweede actie bestaat uit individuele ondersteuning zoals leren zwemmen, motorische 
vaardigheden - nodig voor een bepaalde sport - verbeteren, financiële tussenkomst bij aankoop van 
sportspecifiek materiaal…  

In mei informeerden we de Torhoutse sportclubs.  Enerzijds om hen in de toekomst te contacteren 
om de toegang voor kwetsbare kinderen/jongeren tot hun sportclub te faciliteren en anderzijds om 
hen te informeren over de mogelijke ondersteuning en de aanmeldingsmogelijkheden.  

Stad Torhout en het sociaal huis hebben reeds enkele faciliteiten voor kwetsbare gezinnen bv. sociaal 
tarief voor hobby’s.  Met deze samenwerking en met de extra ondersteuning die wij kunnen 
aanbieden, hopen we de sportieve droom van sommige kinderen en jongeren waar te maken zodat 
ook zij de kans krijgen om de vele voordelen te ervaren.  

 

 



Samenwerking met Stad Bredene 

Deze samenwerking is gelijkaardig aan de samenwerking met stad Torhout.  

De aanmelding voor ondersteuning komt momenteel vanuit de brugfiguren die al kwetsbare 
gezinnen helpen of ondersteunen.  Zo contacteerden de brugfiguren Veronike en Rukhsana ons.  Zij 
de individuele situaties van kwetsbare kinderen en jongeren in functie van hun sportontwikkeling in 
kaart.  Op deze manier kunnen we concrete acties opzetten.    

In april en mei gaven we remediëringsoefeningen (grove en fijne motoriek) aan een kleuter met een 
migratieachtergrond.   

Een tweede actie, begin september, is het organiseren van de testbatterij SportKompas om de 
kinderen een juiste richting binnen het sportlandschap te geven.  De resultaten vertellen ons welke 
sporten het kind het liefste doet én welke sporten er nauw samengaan met hun motorische 
vaardigheden.  Met de nodige ondersteuning is het ons doel om de kinderen te laten sporten in een 
sportclub, overeenstemmend met de verkregen resultaten.  

Met de resultaten vanuit de testbatterij en de individuele noden zullen we in het najaar concrete 
acties organiseren.  

Samenwerking met VZW De Loods te Loker/Heuvelland 

Samen met de zorgcoördinatoren en directeur van VZW De Loods bekijken we hoe we sommige 
kwetsbare kinderen en jongeren kunnen ondersteunen bij de integratie in de sportclub of hoe we 
sport én beweging tot bij de kinderen/jongeren kunnen krijgen.   

Ook zullen we hier in augustus de testbatterij bij een 20-tal kinderen uitvoeren en organiseren we in 
het najaar fitnesslessen voor jongeren tussen 12 en 18 jaar.  

We bekijken de verdere ondersteuning van 2 meisjes, die reeds paardrijden en de organisatie van 
individuele zwemlessen.  

 

Bovenstaande samenwerkingen zien we binnen de opstart van dit project.  Het is de bedoeling om te 
groeien en in de toekomst meerdere samenwerkingen aan te gaan.  Vanuit dit project hopen we ook 
aanbevelingen voor verschillende betrokken partijen op te stellen zodat meerdere kwetsbare 
kinderen en jongeren hun sportieve dromen kunnen waarmaken en de voordelen van sport en 
bewegingen kunnen ervaren.  

 

Meer info (incl. aanmeldingsformulier): https://www.sportievedromen.be of contacteer 
projectverantwoordelijke Sofie De Rijck via sofie.derijck@vives.be  


