
Droom jij er 
wel eens van?

De Topsport Talentscholen 
worden ondersteund door OCW, VWS en NOC*NSF



Als dat laatste zo is, dan heb je 
een heel intensief, maar ook een 
heel uitdagend programma voor de 
boeg! Daar heb je heel veel moti-
vatie en heel veel tijd voor nodig. 
En een uitstekende trainer, een 

begripvolle coach, een uitgekiend trainingsprogramma en vooral: 
tijd! Veel tijd! Als je ervan uitgaat dat je zo’n 8 jaar nodig hebt om 
op het hoogste niveau te kunnen presteren en dat je vele, vele 
duizenden uren doelgerichte en intensieve training nodig hebt om 
op dat podium terecht te kunnen komen, dan weet je ook dat top-
sport een serieuze zaak is. Niet iets, wat je ‘er even bij’ doet. Het 
betekent dus eigenlijk dat je ervoor kiest om je dromen na te stre-
ven en dat je accepteert dat een leven van uitgaan en lol maken, 
voor jou even niet bestaat. Dat je accepteert, dat je een gediscipli-
neerd leven moet gaan leiden, dat je een echte doorzetter moet 
zijn (of worden), dat je sterk genoeg moet zijn (of worden) om 
tegenslagen te kunnen verwerken en dat je volle en lange dagen 
gaat maken. Allemaal om je dromen waar te kunnen maken… en 
ooit op dat podium te kunnen klimmen…

Droom jij er
wel eens van?
Van zo’n toptijd van Sven Kramer of Ireen Wüst?
Of van zo’n loepzuivere goal als van Robin van Persie? 
Of van de explosieve kracht van Ranomi Kromowidjojo? 
Zie je jezelf ook wel eens op het erepodium staan tijdens 
een WK of de Olympische Spelen? Blijven het dromen? 
Of heb je je voorgenomen net zulke prachtige prestaties 
te gaan leveren?
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Als je je dan ook nog re-
aliseert, dat de allerbeste 
periode om de basis te 
leggen en de techniek te 
leren die je voor je spor-

tieve ontwikkeling nodig 
hebt, ligt tussen je tiende en 

je veertiende levensjaar, dan is 
het ontzettend belangrijk om ook 

na te denken over het type school, 
dat je gaat bezoeken. Want qua tijd, val-

len die twee samen… En de ontwikkeling van je 
sportcarrière moet tijdens die periode wel goed met 
je schoolopleiding te combineren zijn!

Binnen het Nederlandse onderwijs is er een aantal 
scholen, die zich heel specifiek bezighouden met de 
ontwikkeling en begeleiding van echte sporttalenten. 
Scholen voor de toekomstige kampioenen dus! 
Als je echt droomt van een topsportcarrière, dan is 
het verstandig om verder te lezen. Op deze scholen 
kunnen we je helpen om die dromen te realiseren…

De Topsport Talentscholen
In ons land zijn 30 scholen voor voortgezet onderwijs, 
die door het Ministerie van OC&W zijn aangewezen 
als Topsport Talentschool. Het zijn gewone scholen 
voor voortgezet onderwijs, maar ze zijn wel bijzonder! 
Zij mogen namelijk afwijken van de gewone regels 
waar andere scholen zich aan moeten houden. Zij 
mogen dat speciaal doen voor topsporttalenten. 
Andere scholen mogen dat dus niet!

Daardoor kunnen de Topsport Talentscholen 
‘maatwerk’ leveren aan (aanstaande) top-

sporters. Ze mogen bijvoorbeeld extra vrij 
geven voor trainingen en wedstrijden en 
zij zorgen er dan ook voor dat er extra 
hulp is om geen achterstand op te lopen 
op school. En ze mogen sommige vakken 
helemaal schrappen uit het onderwijspro-

gramma, zodat er meer tijd over is voor 
trainingen. Het is zelfs mogelijk om je eind-

examen uit te smeren over meer dan 1 jaar! 
Zo kun je een gewoon einddiploma halen en 

toch alle aandacht besteden aan je sport. Om je 
wegwijs te maken in alle mogelijkheden die een Top-
sport Talentschool heeft, zijn er speciale mensen op 
de school (de Topsport Talent coördinator en de Topsport 
Talent begeleiders) die je onder hun hoede nemen.
 
De meeste grote kampioenen uit de sportwereld 
hebben hun schooltijd doorgebracht op een Topsport 
Talentschool. Met name natuurlijk omdat ze de lessen 
op school en hun trainingen goed konden combine-
ren. Omdat er zoveel sporttalenten op zo’n Topsport 
Talentschool zitten, is het voor zo’n school ook een-
voudiger om de roosters aan te passen en om de 
begeleiding goed te regelen. Het is zelfs mogelijk om 
trainingen te organiseren tijdens lestijden. Dat is voor 
sommige sporters heel plezierig omdat ze ook tijd 
nodig hebben om te kunnen rusten en te eten. 

‘Topsportvriendelijke scholen’, ‘Sportactieve Scholen’, 
‘Sportaccentscholen’ e.d. zijn scholen die sport erg 
belangrijk vinden. Deze scholen houden zich vooral 
bezig met breedtesport. Ze zullen vast ook wel aan-
dacht schenken aan sporttalenten, maar ze hebben 
geen mogelijkheden die de Topsport Talentschool 
wel heeft. 
Als je dus echte topsportambities hebt, is het heel 
verstandig om direct voor een Topsport Talentschool 
te kiezen, want overstappen naar een andere school 
gedurende je schooltijd, levert altijd problemen op…
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De NOC*NSF-status
Als je echt goed bent in je sport, vallen je prestaties 
natuurlijk op bij je sportbond. Die sportbond heeft 
dan de mogelijkheid om je een ‘NOC*NSF-sportstatus’  
te geven. Dat betekent dat je ‘officieel’ erkend wordt 
als Sporttalent! Pas als je zo’n NOC*NSF-sportstatus 
hebt, mogen de Topsport Talentscholen gebruik ma-
ken van alle mogelijkheden die zij hebben om je te 
ondersteunen.

Als je nog geen NOC*NSF-status hebt, maar je pres-
teert zo goed in je eigen sport dat je misschien over 
een jaar, of over twee jaar wel zo’n topsportstatus 
krijgt, dan is het toch verstandig om direct naar een 
Topsport Talentschool te gaan. Dan hoef je later niet 
naar een andere school over te stappen. Ook kun je 
vaak al een beroep doen op extra steun in je studie.

24

1

2

3

4 5
6

7

98

11

10

12
17

19

18

13 14

20

15

16

21

22

25
26

27

28

29 30

23

Dit zijn de Topsport Talentscholen
 1 H.N. Werkman College Groningen 
 2 Zernike College Haren
 3 OSG Sevenwolden Heerenveen
 4 OSG Willem Blaeu Alkmaar
 5 Tabor College Hoorn
 6 Carmelcollege Emmen 
 7 Thomas a Kempis College Zwolle
 8 Calandlyceum Amsterdam
 9 OSG Echnaton Almere
 10 Haarlemmermeer Lyceum Hoofddorp
 11 Leonardo College Leiden
 12 Scala College Alphen aan de Rijn 
 13 CVO ’t Gooi Hilversum
 14 Veluws College Apeldoorn 
 15 CSG Het Noordik Almelo
 16 Het Stedelijk Lyceum Enschede
 17 Segbroek College Den Haag
 18 Leidsche Rijn College Utrecht
 19 Thorbecke Voortgezet Onderwijs Rotterdam
 20 Beekdal Lyceum/VMBO ’t Venster Arnhem
 21 Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen 
 22 Rodenborch College Rosmalen 
 23 Scheldemond College Vlissingen
 24 RSG ’t Rijks Bergen op Zoom 
 25 Koning Willem II College Tilburg 
 26 Sint-Joriscollege Eindhoven
 27 Het College Weert
 28 College Den Hulster Venlo
 29 DaCapo College Sittard 
 30 Trevianum Scholengroep Sittard
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Voetballers? Wat dacht je van Gregory van der Wiel, Ibrahim 
Affelay, Ron Vlaar, Khalid Boulahrouz, Klaas-Jan Huntelaar, 

Nigel de Jong, Robin van Persie, Wesley Sneyder? 
Schaatsers? Ireen Wüst, Margot Boer, Koen Verwey, 

Sven Kramer? Of de turners? Epke Zonderland, 
Jeffrey Wammes, Yuri van Gelder, Renske Endel? 
En zwemmers? Inge de Bruin, Inge Dekker,  
Ranomi Kromowidjojo, Sharon van Rouwendaal?

Olympisch kampioen Epke Zonderland bedankte de 
rector van ‘zijn’ Topsport Talentschool in november 

2012 als volgt:

“Bij deze wil ik u graag bedanken voor de hulp om 
mijn school te kunnen combineren met topsport. 

Op het moment dat ik naar de middelbare school 
ging, werd het heel erg belangrijk dat ik meer 
trainingsuren ging maken en daarbij was het 
eigenlijk noodzakelijk dat ik meer ruimte kreeg 
van school. Want meer trainingsuren betekende 
dat ik drie keer in de week in Assen moest trainen 

en dat moest dan worden opgevangen door in 
andere klassen de lessen in te halen. Dat soort  

mogelijkheden zijn eigenlijk onmisbaar om topsport te 
kunnen bedrijven. Daarnaast wil je ook je studie kunnen 

combineren, want na de topsport is er ook weer een toekomst.  
Ik ben altijd heel dankbaar geweest dat ik nooit de keuze heb 
hoeven maken tussen studie en topsport. Op deze manier heb ik 
beide altijd kunnen combineren en dat eindigde in augustus met 
het resultaat van een gouden medaille op de Olympische Spelen. 
Heel erg bedankt voor al die hulp!”

Wil je ook bij deze club van topsporters horen?
Kom je dan oriënteren op de ‘Landelijke Topsport Talentdag’ die 
op alle Topsport Talentscholen in Nederland op hetzelfde moment 
(25 november 2015) wordt gehouden. Maak een keuze voor de 
Topsport Talentschool in jouw buurt en bezoek de website van 
deze school voor alle informatie over het programma op deze dag.
Via een e-mail kun je je aanmelden bij de desbetreffende Topsport 
Talent coördinator. Je vindt alle scholen, websites en contactgegevens 
op www.stichtingloot.nl.

Ga er heen! Laat je informeren! Mis deze kans niet!

Kom naar de Landelijke Topsport Talentdag
op 25 november 2015!

Bijna alle grote kampioenen uit de topsport, hebben in de 
afgelopen twintig jaar op een van de Topsport Talentscholen 
gezeten. Echt, de absolute toppers! Wil je namen weten?

LANDELIJKE

TOPSPORT
TALENTDAG

25 NOV 2015
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Vind alle informatie over de Topsport Talentscholen op: www.stichtingloot.nl
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