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1. Deelname

1.1 Alle sportorganisaties staan open voor leerlingen van het Vlaams gewoon en buiten-
gewoon secundair onderwijs.

1.2 Definitie school: een school heeft 1 instellingsnummer. Indien aan hetzelfde adres 
meerdere instellingsnummers gekoppeld zijn, dan wordt dit door MOEV beschouwd 
als 1 school. Afwijken van deze regel kan via een schriftelijke, gemotiveerde aan-
vraag in volgende gevallen:

•	 Meerdere hoofdzetels/instellingsnummers op hetzelfde adres, maar met een af-
zonderlijk schoolsportbeleid en een afzonderlijke schoolsportwerking. Afzonderlijk 
werken kan nog. Dit autonoom deelnemen geldt dan voor alle activiteiten en alle 
acties.

•	 Meerdere hoofdzetels/instellingsnummers op verschillende adressen, maar op 
eenzelfde campus en met een gemeenschappelijk schoolsportbeleid en school-
sportwerking. Deelnemen als 1 school kan, dit geldt dan voor alle activiteiten en 
alle acties.

•	 Een vestiging (zonder instellingsnummer) op een ander adres dan de hoofdzetel, 
met een afzonderlijk schoolsportbeleid en een afzonderlijke schoolsportwerking. 
Afzonderlijk werken kan nog. Dit autonoom deelnemen geldt dan voor alle activi-
teiten en alle acties.

De afwijking is van toepassing op alle activiteiten en/of acties.

Een goedkeuring geldt t.e.m. juni 2023.

Hoe aanvragen?

Scholen die samen of afzonderlijk aan schoolsport of andere activiteiten willen deel-
nemen, dienen hiervoor een schriftelijke motivatie in. De school kan dit document 
bekomen via het provinciale MOEV-secretariaat. De school bezorgt het ingevulde 
document nadien aan het provinciale MOEV-secretariaat vóór het zich inschrijft voor 
schoolsportactiviteiten. De uiterste datum van de aanvraag is 1 oktober van het lo-
pende schooljaar. MOEV behandelt elke aanvraag afzonderlijk.
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1.3 Enkel wie is ingeschreven als regelmatige leerling voor de daglessen van zijn/haar 
school mag deelnemen.

1.4 De school bezorgt de inschrijvingen aan het provinciale MOEV-secretariaat tegen 
de vastgelegde data per fax, post of digitaal. Een school kan niet deelnemen zonder 
inschrijving. 
De schooldirectie dient op de hoogte te zijn van de inschrijving. Bij een digitale 
inschrijving vinkt de school aan dat de directie hiervan op de hoogte is.

1.5 MOEV behoudt het recht om inschrijvingsformulieren, die na de vastgestelde datum 
toekomen, te weigeren (datum, email, postmerk of fax).

1.6 Leeftijden: SCHOOLJAAR ’2022 - ‘23

•	 Miniemen A: 2010

•	 Miniemen B: 2009

•	 Cadetten A: 2008

•	 Cadetten B: 2007

•	 Scholieren A: 2006

•	 Scholieren B: 2005-2004

•	 Junioren: 2003 & vroeger (behorende tot het secundair onderwijs)

2. Afvaardiging

Elke deelnemende school dient vergezeld te zijn van een afgevaardigde van de 
school die hij/zij vertegenwoordigt. De afgevaardigde dient zijn/haar leerlingen op 
een pedagogische wijze te begeleiden gedurende de ganse activiteit. Een leerling 
van de school kan hiervoor niet in aanmerking komen.

3. Verzekering

De leerlingen en hun begeleiders die deelnemen aan de schoolsportactiviteiten kun-
nen aanspraak maken op de schoolverzekering. Deze activiteiten vinden plaats on-
der het toezicht van een verantwoordelijke van de school met de goedkeuring van de 
schooldirectie.

4. Terreinen

4.1 De activiteiten vinden plaats op de speelvelden, sportvelden en sportinstallaties die 
door de betrokken scholen, door de MOEV-secretariaten of door andere partners 
(federatie, club …) worden vastgelegd.

4.2 Het nodige sportmateriaal dient ter plaatse te zijn. Het MOEV-secretariaat, de 
schoolsportverantwoordelijke of andere partners zijn hiervoor verantwoordelijk.  
EERBIEDIG DE INSTALLATIES DIE TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD.
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4.3 In de sporthallen dient iedereen sportschoeisel met kleurvaste zolen te dragen. ‘Bin-
nenschoenen’ mogen enkel voor de indoor activiteit gebruikt worden. Elke deelnemer 
is verantwoordelijk voor de orde en de netheid van de gebruikte infrastructuur.

5. E.H.B.O.

Elke school dient steeds in het bezit te zijn van een verbandkist.

6. Diefstal

De sportafgevaardigden dienen de nodige maatregelen te nemen om diefstal te voor-
komen. De schoolsportorganisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen.

7. Financiën

Alle verplaatsingsonkosten zijn ten laste van de deelnemende scholen. In het alge-
meen is deelname aan de schoolsportactiviteiten buiten de lesuren gratis. Enkel voor 
een beperkt aantal disciplines en dienstverleningen zal een deelname in de kosten 
worden gevraagd. Gedetailleerde inlichtingen hieromtrent worden meegedeeld. In 
elk geval zal het eventuele deelnemingsbedrag telkens worden vermeld bij de aan-
kondiging van een activiteit.

8. Varia

Alle gevallen die niet in dit reglement zijn opgenomen, zullen door de terzake be-
voegde comités worden beslist.
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1.1 Op de kernvergaderingen wordt er in samenspraak met de schoolsportgangmakers 
een jaarprogramma opgesteld. Er zal rekening gehouden worden met een raamka-
lender opgesteld door de schoolsportorganisatie, de interesse van de deelnemende 
scholen, de aanwezige clubs, de sportinfrastructuur en de samenwerking met de 
gemeentelijke sportdiensten.

1.2 In	principe	worden	de	regels	uit	het	algemeen	reglement	/	specifiek	sportreglement	
toegepast. Er kunnen echter steeds aanpassingen zijn op vraag van de vergadering.

1.3 Leeftijdscategorieën waarvoor de activiteiten worden opengesteld worden bepaald 
door de vergadering.

1.4 De schoolsport stelt binnen haar dienstverlening een aantal hulpmiddelen ter be-
schikking die kunnen bijdragen tot de realisatie van de activiteiten (draaiboeken, 
wedstrijdschema’s …).

1.5 Sommige sportdisciplines worden regionaal of provinciaal aangeboden.
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SCHOOLSPORT

SO - Algemeenheden
Schooljaar 2022 - 2023

4



www.moev.be

Algemeenheden

SE
C

U
N

DA
IR

1. Deelname

1.1 Piramidale provinciale kampioenschappen staan open voor individuelen en / of ploe-
gen die behoren tot de leeftijdscategorieën vermeld in de rubriek DEELNAME (p2). 

1.2 Open kampioenschappen staan open voor alle leerlingen die behoren tot de leeftijds-
categorieën vermeld in de rubriek DEELNAME (p2).

1.3 Junioren kunnen enkel deelnemen aan de individuele sporten, samen met de ca-
tegorie scholieren maar worden apart gerangschikt. De leerlingen die reeds tot het 
secundair onderwijs behoren, maar nog niet de leeftijd van miniem hebben bereikt, 
mogen eveneens deelnemen. Bij de balsporten wordt maximum 1 eerstejaars junior 
in de categorie scholieren toegelaten en bij voetbal meisjes in categorie 2.

1.4 Overklasseren is toegestaan bij de ploegsporten. Dus voor basketbal, handbal, 
minivoetbal, voetbal, volleybal en zaalvoetbal is het toegestaan jongere deelnemers 
in de eerstvolgende hogere categorie op het wedstrijdblad te vermelden. Bij meis-
jesvoetbal is het toegestaan ‘onbeperkt’ cadetten A op te stellen in de categorie 2 
(geen miniemen).  
Overklasseren is ook toegestaan voor zwemmen 4 x 50m, binnen hetzelfde ge-
slacht.

Bij deelname van 2 of meerdere ploegen uit eenzelfde school in verschillende ca-
tegorieën op eenzelfde woensdagnamiddag, mogen de leerlingen in 2 categorieën 
opgesteld worden (conform met de reglementering van overklasseren).  
Hierbij geldt volgende restrictie: De eerste wedstrijd waaraan de speler/speelster 
deelneemt moet reeds afgelopen zijn en de tweede wedstrijd mag nog niet gestart 
zijn. 
Bij deelname van 2 of meerdere ploegen uit eenzelfde school in dezelfe categorie 
mogen de leerlingen slechts in 1 van deze schoolploegen opgesteld worden binnen 
dezelfde speelronde.

1.5 Voor alle balsporten zullen de verantwoordelijken of de scheidsrechters de opdracht 
krijgen de leeftijdsgrenzen te controleren. De identiteitskaarten dienen voor aan-
vang van de wedstrijd aan de tornooiverantwoordelijke te worden overhandigd. Als 
de identiteitskaart ontbreekt, wordt de wedstrijd onder voorbehoud gespeeld. De 
betrokkene dient zijn personalia op het wedstrijdblad te noteren en voor echtheid te 
handtekenen. Hij dient tevens binnen de 48 u een kopie van zijn identiteitskaart aan 
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het schoolsportsecretariaat te bezorgen. 
 
Voor de individuele sportdisciplines dienen de deelnemers steeds in het bezit te zijn 
van hun identiteitskaart voor eventuele controle. Als de identiteitskaart ontbreekt, 
gelden dezelfde maatregelen als bij de balsporten.

 
Bij de balsporten nemen gemengde ploegen altijd deel aan de wedstrijden bij de jongens. 
Bij de individuele sportdisciplines is gemengde deelname niet toegestaan.

2. Wedstrijdreglement

2.1 De activiteiten worden betwist volgens de reglementen van de betrokken sportbond 
tenzij anders vermeld in dit reglement.

2.2 De deelnemers dienen zich op het terrein aan te bieden in uniforme sportkledij. Ge-
nummerde truien zijn verplicht bij ploegsporten.

3. Arbitrage

3.1 De	activiteiten	zullen	bij	voorkeur	geleid	worden	door	officiële	scheidsrechters	van	
de betrokken sportbond.

3.2 Als	de	officiële	scheidsrechter	afwezig	is,	mag	de	activiteit	toch	niet	afgelast	worden.	
In dit geval zal de schoolsportverantwoordelijke samen met de verantwoordelijke(n) 
van de betrokken ploegen ter plaatse een mogelijke aanwezige scheidsrechter, zo-
niet een andere persoon, aanduiden om deze ontmoeting te leiden.

De bezoekende ploeg krijgt de voorkeur voor het aanduiden van een plaatsvervan-
gende	scheidsrechter.	Deze	persoon	heeft	dezelfde	bevoegdheden	als	een	officiële	
scheidsrechter.

3.3 Er zal geen verhaal zijn tegen een beslissing van de scheidsrechter.

3.4 Elke klacht in verband met ongeregeldheden tijdens de schoolwedstrijd dient ter 
plaatse ingediend te worden bij de scheidsrechter en vermeld te worden op het wed-
strijdblad. Bovendien dient deze klacht binnen de twee schooldagen schriftelijk be-
vestigd te worden aan het provinciaal schoolsportsecretariaat voor provinciale ont-
moetingen of aan het centraal schoolsportsecretariaat voor Vlaamse ontmoetingen. 

Het aantekenen van beroep dient schriftelijk te gebeuren binnen de 48 uren na de 
wedstrijd of na het ontvangen van de beslissing:

•	 bij de coördinator van de provincie voor provinciale ontmoetingen;

•	 bij de afgevaardigd bestuurder van de schoolsportfederatie voor Vlaamse ontmoe-
tingen.

Alle klachten op provinciaal niveau worden behandeld door de provinciale coördina-
tor en zijn team. 
Alle aantekeningen van beroep worden behandeld door het coördinatiecomité. 
Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk. 
Alle klachten op Vlaams niveau worden behandeld door het coördinatiecomité. 
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Alle aantekeningen van beroep worden behandeld door het dagelijks bestuur. Te-
gen deze uitspraak is geen beroep mogelijk.

3.5 Uitsluitingen van spelers en ongeregeldheden kunnen in extreme gevallen door de 
schoolsportfederatie worden overgemaakt aan de betrokken sportbond.

4. Afgevaardigden

Elke ploeg dient vergezeld te zijn van een afgevaardigde van de school. Een leerling 
van de school kan hiervoor niet in aanmerking komen. Deze afgevaardigde houdt ter 
beschikking van de organisatoren: een lijst van de deelnemers (naam, voornaam en 
geboortedatum), ondertekend door de schoolsportgangmaker van de school, alsook 
de identiteitsbewijzen. Bij het ontbreken van deze bewijzen dient binnen de twee 
dagen een afschrift aan het schoolsportsecretariaat voor controle te worden opge-
stuurd.

5. Forfaits

Elk forfait dient minstens 2 dagen voor de geplande manifestatie te worden gemeld 
aan het betrokken schoolsportsecretariaat. Bij kortere termijn dient een schriftelijk 
bewijs, met omstandige redenen omkleed, te worden ingediend. Bij een niet- of laat-
tijdig (zonder geldige reden) gemeld forfait worden de reëel gemaakte kosten door-
gerekend naar de school. Bij tornooien dienen de deelnemende ploegen alle wed-
strijden te spelen die door de organisatie worden gepland, zoniet krijgt de ploeg een 
algemeen forfait.

6. Fraude

Bij fraude tijdens de sportactiviteiten i.v.m. leeftijd, school, identiteit … worden alle 
leerlingen van de school uit de leeftijdscategorie uitgesloten voor verdere deelname 
in die bepaalde sporttak:

•	 voor het verloop van de aan gang zijnde competitie;

•	 eventueel voor de competitie in die sporttak en categorie van het volgende school-
jaar.

7. Deelnamemodaliteiten leerlingen met een topsportstatuut

7.1 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 MOEV-competities in de desbetreffende sporttak. 
Ook individuele sporten die in ploegverband worden georganiseerd volgen de boven-
staan de reglementering van de schoolploegen.
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7.2 Bij individuele wedstrijden is de deelname open en kunnen leerlingen met een top-
sportstatuut vrij deelnemen.

7.3 Bij de ISF-selecties mogen leerlingen met een topsportstatuut in de schoolploeg 
worden opgesteld voor die sporten waarbij MOEV geen selectieploegen afvaardigt 
naar de ISF-kampioenschappen (badminton, basketbal, handbal, voetbal, volleybal).


