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Studenten UCLL organiseren sportdag op maat voor kinderen 
met fysieke beperking uit Leuvense 
  
G-Sportdag komt tegemoet aan nood specifieke doelgroep 

  
Download de foto’s van de G-Sportdag via de Flickr pagina’s van Perscom UCLL. 
  
28 UCLL-studenten uit de bachelor-na-bacheloropleiding Buitengewoon Onderwijs 

organiseerden op het einde van het schooljaar op Campus Hertogstraat in Heverlee een 

sportdag voor leerlingen met een fysieke beperking uit scholen in en rond Leuven. Met 
speciaal aangepaste activiteiten maakten ze er voor de meer dan 40 jongeren een gewoon 

geweldige G(ehandicapten)-sportdag van. Elisabeth Cans, UCLL: “Het is belangrijk dat ze, 
maar ook hun leerkrachten en ouders ontdekken dat zij, ondanks hun beperking heel veel 

mogelijkheden hebben om tot sport te komen.” 
  

Ballonnen en speciale ballen 

G-sport kan staan voor gehandicaptensport, maar evenzeer voor geweldig of gewoon sporten. Maar het 
vraagt hier en daar wel om aangepaste activiteiten, natuurlijk. Wout, student UCLL: “In plaats van bv. 

te werken met gewone ballen, waarvan de impact te groot kan zijn, gebruiken we ballonnen of ballen 
met tragere banen. En hoeveel je ook voorbereidt, er zijn ook altijd aanpassingen op het moment zelf 

nodig, als je de leerlingen bij je hebt.” Toch worden de aanpassingen enkel gedaan als die echt 

noodzakelijk zijn voor de sporter. “Op die manier is de stap naar het alsnog aansluiten bij reguliere 
sportbeoefening niet zo groot.” 

 

Interesse groeit 
Studenten van de opleiding Buitengewoon Onderwijs kunnen bij UCLL al een paar jaar kiezen voor de 

optie G-sport. Ze maken kennis met aangepaste bewegingsactiviteiten, het belang van sport en 
beweging voor leerlingen met een beperking en wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot dit 

thema. Elisabeth Cans: “Door de jaren heen zagen we het studentenaantal dat koos voor dit projectvak 

stijgen. Na een opstart in 2014 met ongeveer 15 studenten, tellen we dit jaar 28 studenten die kiezen 
voor het een vak rond sport en beweging voor de groep van personen met een beperking.” 

  
Drempel verlagen 

En dat is nodig, want het scholen-sportaanbod voor deze groep is eerder beperkt. Elisabeth Cans: 

“Met de G-sportdag in Heverlee wil UCLL de leerlingen in contact laten komen met verschillende 
sporten. Niet alleen om hen een fijne dag te bezorgen, maar eveneens om hen mogelijks toe te leiden 

naar een sport die zij heel fijn vinden en wekelijks zouden kunnen gaan beoefenen.” 
  

  
Contact 

Elisabeth Cans, lector & onderzoeker, banaba Buitengewoon Onderwijs, Campus Hertogstraat, UCLL 

elisabeth.cans@ucll.be | 016 375 630 
  

Kristien Van Hoegaerden, Perscommunicatie, UC Leuven-Limburg 
kristien.vanhoegaerden@ucll.be | +32 (0)476 230 931 

  

  
Over hogeschool UCLL 

Hogeschool UCLL biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en Vlaams-
Brabant. Met meer dan 14.500 studenten en 1700 medewerkers is de hogeschool een van de grootste 

verstrekkers van hoger onderwijs in Vlaanderen. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven en zet in 
op vernieuwend onderwijs, investeringen en onderzoeksprojecten in de regio. Het is de ambitie van UCLL om de 

sterkste opleidingen in Vlaanderen aan te bieden binnen een internationaal profiel en een sterke band met de KU 
Leuven. 

  



De hogeschool bestaat uit 3 groepen: ‘Lerarenopleidingen’, ‘Management en Technologie’ en ‘Gezondheid en 

Welzijn’. Een groep bundelt opleidingen en onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten. Elke groep heeft eigen 
partners, kansen en uitdagingen en telt ongeveer 5000 studenten en 500 medewerkers. 

  

Meer info op www.ucll.be. 

  

  
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


