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INTERNATIONALE
SCHOOLSPORT ISF/FISEC

MOEV wil elke leerling de kans geven om eenmaal in zijn/haar schoolcarrière te
genieten van een financiële tussenkomst voor deelname aan een internationale schoolsportontmoeting, hetzij via ISF (International Schoolsport Federation),
hetzij via FISEC (Fédération Internationale Sportive de l’Enseignement Catholique).
De deelnamemogelijkheid is voorzien voor leerlingen van het secundair onderwijs.

1.

ISF

ISF (International School Sport Federation) is de internationale federatie van de
officiële schoolsportorganisaties in verschillende landen ter wereld. Het organiseert
internationale ontmoetingen in verschillende sportdisciplines. Deze sportieve ontmoetingen hebben naast het sportieve luik ook als doel de onderlinge contacten en
verstandhouding tussen leerlingen van verschillende culturen te bevorderen.
Het programma-aanbod varieert tweejaarlijks. Meer info kan je terugvinden op de
MOEV-website.
1.1

MOEV-deelname
MOEV voorziet de mogelijkheid tot ondersteunde deelname aan een selectie van
sporten die deel uitmaken van het MOEV-schoolsportprogramma. Voor het schooljaar 2019-2020 ziet het programma er als volgt uit:
ONDERSTEUND*

NIET-ONDERSTEUND

Badminton (schoolploeg)

Basketbal 3X3 (schoolploeg)

Cross-Country (selectie- en schoolploeg)
Futsal (schoolploeg)
Handbal (schoolploeg)
Volleybal (schoolploeg)
* MOEV voorziet ondersteuning voor deze sporten
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• De ISF-competitie staat open voor schoolteams (SCH.), alsook selectieteams (SEL.).
Noot: selectieploegen zijn enkel toegelaten mits deelname van schoolploegen uit
hetzelfde land.
- Een schoolploeg is samengesteld uit leerlingen van dezelfde school. De
samenstelling van de ploegen wordt bepaald door de school.
- Een selectieploeg is samengesteld uit individuele leerlingen van diverse
scholen. De samenstelling van de selectieploegen wordt vastgelegd door
MOEV via een selectiewedstrijd. Bij veldloop moeten minstens 5 scholen
ingeschreven zijn; bij andere individuele disciplines minstens 10 lln vooraleer
MOEV een selectieploeg samenstelt.

2. FISEC
FISEC (Fédération Internationale Sportive de l’Enseignement Catholique) is de
internationale schoolsportfederatie van het Katholiek Onderwijs. De deelname aan
FISEC-spelen staat in Vlaanderen open voor leerlingen, ongeacht het onderwijsnet.
Meer info kan je terugvinden op de MOEV-website.
2.1

FISEC-Programma
• Jaarlijks staan atletiek, basketbal, handbal, tafeltennis, tennis, veldloop, voetbal,
volleybal, zaalvoetbal en zwemmen op het programma van de FISEC-spelen.
MOEV beslist jaarlijks aan welke sporten zal worden deelgenomen.
• Voor de ploegsporten worden selectietrainingen ingericht. Voor de individuele
sporten gebeurt de selectie o.b.v. van recent geleverde prestaties of federaal
klassement.

3. Algemene deelnemingsvoorwaarden ISF & FISEC
3.1

Een school kan haar kandidatuur voor een schoolploeg indienen, wanneer de school
in het voorafgaande schooljaar laureaat werd voor ‘Sport beweegt je school’.

3.2 Een kandidatuur tot deelname is geldig indien de inschrijving voor de respectievelijke
inschrijvingsdatum (vermeld op het aanmeldingsformulier) aan MOEV bezorgd wordt
en voldaan wordt aan de respectievelijke inschrijvingsvoorwaarden (geboortejaar,
effectief school lopen in betrokken school, deelnamegeld betaald hebben, …).
3.3 Deze kandidatuurstelling dient door het instellingshoofd en de schoolsportverantwoordelijke ondertekend te worden en dient voorzien te zijn van de schoolstempel.
3.4 Een kandidaat deelnemer die zich inschrijft voor een selectie engageert zich om effectief deel te nemen indien hij zich definitief plaatst na selectie.
3.5 Een kandidaat kan zich in hetzelfde jaar niet gelijktijdig inschrijven voor een deelname aan ISF en FISEC.
3.6

Een leerling kan uitzonderlijk een tweede maal in aanmerking komen voor deelname aan
een internationale schoolsportontmoeting indien hij/zij bereid is alle kosten zelf te dragen.
Een derde deelname is niet mogelijk. In dit geval vervalt het vereiste engagement bij
selectie (zie 3.4).
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3.7

Bij uitzending naar ISF mag bij ziekte of blessure(s) van een leerling de ploegsamenstelling gewijzigd worden, rekening houdend met de definitieve aanmeldingstermijnen van luchtvaartmaatschappijen.

4. Leerlingen met topsportstatuut
4.1

Deelnamemodaliteiten MOEV-activiteiten
• Slechts één leerling met het topsportstatuut A of topsportstatuut B toegekend
door de selectiecommissie Sport Vlaanderen/BOIC/Sportfederaties kan in een
schoolploeg worden opgesteld bij provinciale en Vlaamse MOEV-competities in
de desbetreffende sporttak.
Ook individuele sporten die in ploegverband worden georganiseerd volgen de
bovenstaande reglementering van de schoolploegen.
• Bij individuele wedstrijden is de deelname open en kunnen leerlingen met een
topsportstatuut in de bewuste sport vrij deelnemen.

4.2 Deelnamemodaliteiten ISF-selecties/kampioenschappen
• Bij de ISF-selecties mogen leerlingen met een topsportstatuut, in de bewuste
sport, in de schoolploeg worden opgesteld voor de sporten waar MOEV geen
selectieploegen afvaardigt naar de ISF-kampioenschappen.
Dit is van toepassing voor badminton, basketbal, handbal, voetbal, volleybal.
• Bij de ISF-sporttakken waarbij MOEV selectieploegen afvaardigt, mogen leerlingen met een topsportstatuut, in de bewuste sport, deelnemen aan de selectiewedstrijd als individu en dus niet in een schoolploeg.
De leerlingen die zich plaatsen, komen enkel in aanmerking voor de selectieploeg. Dit is van toepassing voor atletiek, oriëntatielopen en zwemmen.
• Uitzondering op de regel: de veldloop selecties ISF: daar worden topsportscholen enkel toegelaten bij deelname met minstens 6 lln. (veldloopploeg). Ook
deze lln. komen enkel in aanmerking voor de selectieploeg.

5. Financiële deelnemingsvoorwaarden ISF & FISEC
5.1

Bij inschrijving betaalt de school per ingeschreven schoolploeg een deelnamebijdrage van € 75 voor de balsporten. De ploegbijdrage voor individuele sporten bedraagt € 50, aangezien deze ploeggrootte kleiner is dan bij de balsporten. Deze
bijdrage wordt gebruikt voor de organisatie van de Vlaamse en/of Belgische selectie. Indien dit niet van toepassing is, kan deze bijdrage teruggevorderd worden.
Deze som dient niet betaald te worden indien de schoolploeg (cad) voorgaand
schooljaar Vlaams schoolsportkampioen werd in de betrokken sporttak.

5.2 Voor selectiewedstrijden bij individuele sporten dient de (individuele) deelnemer, niet
behorend tot een ploeg, € 4 deelnamebijdrage te betalen.
5.3 MOEV wil leerlingen voor een deelname aan een internationale schoolsportontmoeting de kans geven om éénmaal in zijn/haar schoolloopbaan te genieten van
een financiële tussenkomst. Deze tussenkomst bedraagt 35 % en is van toepassing op de reis- en de verblijfskosten, voor een bestemming in Europa. Andere
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kosten (kledij, tax, verzekering) zijn volledig voor rekening van de deelnemer. Voor
niet-Europese bestemmingen bedraagt de ondersteuning 25 %.
5.4 MOEV heeft de keuze gemaakt enkel een financiële bijdrage te voorzien voor
sporttakken die deel uitmaken van het MOEV-schoolsportprogramma. Voor de andere sporttakken kan een school op eigen kosten een schoolploeg (of een federatie
een selectieploeg) laten inschrijven door MOEV.
MOEV regelt enkel de aanmelding en de elektronische inschrijving.
De betrokken school/federatie dient verder zelf in te staan voor de organisatorische
voorbereidingen.
5.5 Enkel leerlingen die hebben deelgenomen aan een provinciale of een Vlaamse
schoolsportactiviteit vóór vertrek, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. De respectievelijke selectiewedstrijd komt hiervoor niet in aanmerking. Indien
de leerling niet kan aantonen dat hij vooraf heeft deelgenomen aan een MOEVactiviteit, vervalt de financiële ondersteuning van MOEV.
5.6

Een schoolploeg kan voor eenzelfde sporttak slechts 4-jaarlijks in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Een school kan zich desgevallend wel kandidaat
stellen om deel te nemen, zij het zonder financiële ondersteuning.

5.7

Het max. aantal financieel ondersteunde leerlingen per sporttak werd door MOEV
als volgt bepaald:

• ISF-deelnamevolumes kunnen afwijken van het door MOEV aantal ondersteunde
leerlingen.
• Een school kan beslissen om het aantal leerlingen mee te nemen volgens de ISFreglementering. De kostprijs per extra leerling wordt integraal doorgerekend aan
de school.
5.8 Een delegatie kan uitgebreid worden met 2 personen. Indien een school hiervoor een
kandidaat heeft, dient dit te worden afgestemd met de delegatie. De deelnamekosten
van deze deelnemer(s) zijn integraal voor rekening van de aanvragende school.

6. Verzekering
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6.1

De reisverzekering voorzien door MOEV voorziet o.m. in tussenkomst medische
hulpverlening, ondersteuning bij noodzakelijke vervroegde terugreis. Deze verzekering omvat geen tussenkomst bij reisannulatie of waarborg bagage.
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