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Vademecum LOOT onderwijs 
Succesvol in LOOT onderwijs, een teamprestatie van leerlingen, ouders, docenten, mentoren en begeleiders. 

 
Missie en visie van het Willem Blaeu als topsport talentschool 
Als topsport talentschool willen wij de optimale condities creëren die een topsport talentleerling de 
gelegenheid geeft op sportief gebied te excelleren en op onderwijskundig gebied een eindniveau te behalen 
dat past bij de intellectuele vermogens van het talent. Het Willem Blaeu is bij uitstek ingericht om jonge 
ambitieuze sporttalenten te begeleiden en heeft als topsport talentschool van het Ministerie van OCW een 
licentie ontvangen die ze in staat stelt om onderwijs en topsport te combineren. Daartoe worden 
onderwijsprogramma’s aangepast, extra begeleiding ingezet als dat nodig is en mag afgeweken worden van de 
onderwijstijd voor deelname aan sportieve verplichtingen. 
 
Topsport talentafdeling 
De topsport talentafdeling werkt aan de realisatie van de missie door contact te onderhouden met alle 
betrokken partijen en de belangen van deze partijen zo effectief mogelijk met elkaar te verbinden. De topsport 
talentafdeling is te vinden op de begane grond in de ruimte 180. Dit is de studieruimte voor alle topsport talent 
leerlingen. Deze ruimte is voor leerlingen in principe open van 08.30 uur tot 17.00 uur. De ruimte is opgedeeld 
in een werk-, stilte- en toetsruimte. In de werkruimte staan computers waar topsport talentleerlingen gebruik 
van kunnen maken (alleen voor schoolwerk). In de stilteruimte is er de optie om in alle rust te werken aan het 
huiswerk en in de toetsruimte worden toetsen afgenomen. De volgende regels worden gehanteerd: jassen uit, 
petten af, telefoons alleen voor schoolwerk, schooltassen van tafel en afval zelf opruimen. Bij het niet nakomen 
van de afspraken kan je de toegang tot de afdeling worden geweigerd. In de ruimte is er een koelkast en een 
magnetron waar leerlingen gebruik van kunnen maken. 
 

1. LOOT en de afdeling 
Je wordt door het ministerie gezien als LOOT leerling als je een officiële LOOT status hebt gekregen van jouw 
sportbond en daardoor staat ingeschreven in het register van NOCNSF, we noemen je LOOT leerling. Een LOOT 
leerling die is toegelaten tot het LOOT onderwijs wil zowel goed presteren in zijn sport als studie. 
 
Afstemming sport en studie voor LOOT leerlingen 
Wij streven naar een zo optimaal mogelijk rooster waarin sporters hun studie- en sportprogramma kunnen 
combineren. Wij hebben afspraken met talentontwikkelingsprogramma’s over clustering van 
trainingsmomenten. Op maandag- en donderdagochtend zijn daardoor veel sporten geclusterd zodat het voor 
de roostermaker makkelijker is om op die tijden rekening te houden met de sportieve verplichtingen. Toch 
traint niet iedereen op hetzelfde tijdstip, of wordt er veel onder schooltijd getraind waardoor er hoogst 
waarschijnlijk lessen worden gemist.  

- LOOT leerlingen volgen lessen in reguliere klassen.  
- LOOT leerlingen met sportieve verplichtingen (trainingen, wedstrijden e.d.) onder schooltijd kunnen 

na overleg lessen missen.  
- Indien mogelijk wordt een leerling die lessen mist voor die lesuren in een parallelklas geplaatst.  
- Indien mogelijk kunnen leerlingen die lessen missen bij dezelfde docent aan de zijlijn werken aan hun 

huiswerk.  
- (Onderbouw) leerlingen kunnen voor gemiste lessen hulplessen krijgen van docenten in opleiding 

(indien beschikbaar!) of docenten die uren over hebben in hun jaartaak.  
- LOOT leerlingen kunnen altijd uitleg vragen bij de begeleiders die werkzaam zijn op de Topsport 

talentafdeling. 
 
Sportverlof voor LOOT leerlingen 
LOOT leerlingen hebben de mogelijkheid om onder schooltijd deel te nemen aan sportieve verplichtingen. De 
topsport talentbegeleiders zorgen ervoor dat LOOT leerlingen die onder schooltijd trainen geoorloofd afwezig 
zijn afgemeld in magister (Geoorloofd LOOT = GL code), zodat het voor iedereen zichtbaar is wanneer een 
LOOT leerling geoorloofd afwezig is i.v.m. sportieve verplichtingen.  

- Als een sportieve verplichting vervalt dan volgt de LOOT leerling de lessen.  
- Verlof voor een wedstrijd of toernooi dient van te voren worden gemeld bij de begeleider. Kopie van 

de uitnodiging van de sportbond of sportclub dient hiervoor ingeleverd te worden.  
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- Bij meerdaags sportverlof ontvangt de LOOT leerling een huiswerklijst die hij samen met zijn docenten 
invult. 

 
Begeleiding van LOOT leerlingen door de topsport talentbegeleider 
Iedere LOOT leerling heeft een eigen topsport talentbegeleider die samen met de leerling werkt aan de 
realisering van doelstellingen die voortvloeien uit de ondersteuningstaak van sporttalenten en die verband 
houden met een gepersonaliseerd onderwijsaanbod. De topsport talentbegeleiding is opgedeeld in een 
begeleider voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw.  

- De begeleider zorgt dat het lesrooster zoveel mogelijk wordt afgestemd op sportieve verplichtingen 
van de leerling.  

- De begeleider monitort de leerling tijdens het schooljaar.  
- De begeleider coacht en begeleidt de leerling bij de combinatie sport en studie.  
- De begeleider stimuleert de omgeving om de combinatie sport en studie positief te laten verlopen.  
- De begeleider helpt de leerling o.a. met huiswerk, leren, plannen, organiseren en communiceren. 

Let op: De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de studieresultaten! 
 
Officiële gesprekken voor LOOT leerlingen 
LOOT Leerlingen hebben 3 officiële gesprekken met hun begeleider die in magister worden geregistreerd.  

1. Doelstellingsgesprek (informatie, vrijstellingen, doelstellingen sport en studie, afspraken)  
2. Voortgangsgesprek (status doelen, knelpunten, oplossingen, wensen, afspraken)  
3. Evaluatiegesprek (doelstellingen sport en studie behaald? Tops & Tips? Voornemens?) 

 

2. Onderwijs en onderwijstijd 
Een Topsport talentschool heeft van het Ministerie van OCW de mogelijkheid om de geldende normen voor de 
verplichte onderwijstijd voor alle afdelingen in het voortgezet onderwijs, te verminderen met 20% over de 
gehele schoolperiode. Daarnaast is er sinds 2016 de wet Modernisering Onderwijstijd van kracht. Het doel van 
deze wetswijziging is om scholen de kans te geven om meer maatwerk en meer flexibiliteit te geven.  

Reguliere onderwijstijd  vs. Onderwijstijd op TTS:  
Vmbo    3700    2960  
Havo    4700    3760  
Vwo    5700    4560 

 
Huiswerk 
Op een Topsport talentschool werken allemaal mensen die begrijpen dat de combinatie van sport en studie 
heel veel van je vraagt. Ze realiseren zich dat vele uren per week intensief trainen, een aanslag is op de 
beschikbare tijd van een LOOT leerling en dat het huiswerk daar wel eens onder te lijden heeft. Met name 
tijdens een wedstrijdseizoen, kan dat problemen opleveren. Want als het niet goed gaat op school, is het 
meestal ook terug te zien in de sportprestaties van de LOOT leerling en andersom. En dat willen we nu juist 
niet! Wanneer een LOOT leerling problemen ondervindt bij het combineren van sport en studie is het van 
belang dat hij dit tijdig communiceert met zijn begeleider, mentor en docent. 
 
Ontheffing voor bepaalde vakken voor LOOT leerlingen 
Een topsport talentschool heeft de mogelijkheid om aan een LOOT leerling één of meer ontheffingen te 
verlenen voor deelname aan een schoolvak. Dat betekent dat voor een vak waarvoor een ontheffing verleend 
is, geen prestatieresultaat noodzakelijk is. Voorafgaand aan het verstrekken van een ontheffing voor een vak, 
vindt altijd overleg plaats met het sporttalent en met zijn ouders, omdat het verlenen van een ontheffing geen 
automatisme is. We streven naar persoonlijk maatwerk. Uitleg over ontheffingen kan je krijgen van de 
Topsport talent coördinator. Voor het aanvragen van ontheffingen dienen ouders een studieovereenkomst te 
ondertekenen. Bij het aanvragen van een ontheffing wordt er gevraagd naar een motivatie. Het aanvragen van 
een ontheffing gebeurt bij de topsport talent coördinator die op zijn beurt overlegt met de decaan. Het advies 
van de topsport talentcoördinator en de decaan wordt voorgelegd aan de afdelingsleider die uiteindelijk 
toestemming verleend. 
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3. Toetsen en verplichte aanwezigheid 
Het inhalen van toetsen is een overleg tussen de docent en de leerling, de docent en de leerling zijn beide 
verantwoordelijk voor het maken van een afspraak voor het inhalen van de toets binnen 10 schooldagen. We 
spreken af dat sportieve verplichtingen voorgaan bij het maken van een afspraak voor het inhalen van een 
toets, behalve bij het inhalen van een PTA toets. Het afnemen van een toets in de topsport talentruimte is niet 
anders dan het afnemen van een toets in een les. De leerling mag alleen gebruik maken van de benodigdheden 
die voor de toets gebruikt mogen worden. De schooltas dient vooraan de toetsruimte ingeleverd te worden net 
als de telefoon. 
 
Er geldt soms een verplichte aanwezigheid voor schoolevenementen, ongeacht je sportieve verplichtingen. 
Deze verplichte momenten zijn opgenomen in de jaaragenda. 
 

4. Trainingen en wedstrijden 
Het is voor alle LOOT leerlingen van belang dat iedere sporter voorafgaand aan het schooljaar hun sportieve 
verplichtingen doorgeeft aan de topsport talentbegeleiders. Het schooljaar start met een tijdelijk rooster (2 
weken). Dit geeft o.a. de topsport talentbegeleiders de mogelijkheid om te inventariseren of het rooster de 
combinatie sport en studie voor iedere LOOT leerling naar tevredenheid heeft ingevuld. De uitkomst van de 
inventarisatie zal terug gekoppeld worden aan de roostermaker. Nogmaals, gezien de complexiteit van het 
rooster is het hoogst waarschijnlijk dat LOOT leerlingen lessen missen. 
 
Wat als een les tegelijk valt met een training 
Wanneer een LOOT leerling lessen mist i.v.m. sportieve verplichtingen is het de verantwoording van de leerling 
om de lesstof alsnog te verkrijgen. Als tip geven we dat de leerling gebruik kan maken van één of meerdere 
personen (buddy) uit de klas waarvan de aantekeningen (foto van de aantekeningen) overgenomen kan 
worden. 
 
Wanneer dient een LOOT leerling aanwezig te zijn op de topsport afdeling? 
Lesuren dat de klas van de LOOT leerling Lichamelijke Opvoeding (LO) heeft, de LOOT leerling een ontheffing of 
een tussenuur heeft en de LOOT leerling geen training heeft kan de LOOT leerling gebruik maken van de 
topsport talentruimte. LOOT Leerlingen van de 1 e en 2e klas zijn verplicht om tijdens de LO uren van hun eigen 
klas op de topsport talentafdeling aanwezig te zijn. Wanneer dit randuren zijn dan is er overleg over de 
aanwezigheid tussen de begeleider en de leerling. Wij stimuleren zelfregulerend gedrag, LOOT Leerlingen vanaf 
klas 3 mogen altijd gebruik maken van de faciliteiten van de topsport talentafdeling, ze zijn het echter niet 
verplicht. Echter op het moment dat de schoolprestaties niet meer op het niveau van overgaan zijn, kunnen 

LOOT leerlingen van klas 3 en hoger worden verplicht aanwezig te zijn op de topsport talentafdeling. 
 
Wat wordt er verwacht van een LOOT leerling tijdens zijn aanwezigheid op de topsport talentafdeling? 
De topsport talentruimte is een studieruimte en daardoor bedoeld voor het maken van huiswerk, toetsen voor 
te bereiden, en vooruit te werken (er is altijd wat te doen!). We stimuleren leerlingen gebruik te maken van 
deze huiswerkuren. Het gebruik maken van de LOOT uren als studie uren is cruciaal om een druk studie- en 
sportprogramma optimaal te combineren. Er is in principe ten alle tijden begeleiding aanwezig op de topsport 
talentafdeling dus voor eventuele vragen over de stof kun je altijd bij iemand terecht. Mocht het een keer zo 
uitkomen dat je niet op de topsport talentafdeling aan het werk wilt gaan omdat dit beter uitkomt, 
communiceer dit dan altijd met de begeleider. 
 
Waar en wanneer trainen LOOT leerlingen? 
De school gaat over schoolzaken, alle sportzaken zoals o.a. trainingstijden en locaties zal vanuit de 
talentonwikkelingsprogramma’s gecommuniceerd worden. Wanneer er twijfel is over de tijd of locatie van een 
training, zoek dan contact met de trainer of andere personen binnen het talentontwikkelingsprogramma. 
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5. Resultaten en status 
Op het Willem Blaeu maken we gebruik van Magister. In Magister worden de cijfers, aan- en afwezigheid en 
andere relevante zaken van de LOOT leerling bijgehouden. Deze gegevens zijn in te zien door de leerling en 
zijn/haar ouders. We adviseren ouders minimaal 1x per maand de cijfers door te nemen met hun kind. 
Begeleiders plaatsen tevens de 3 gespreksformulieren in Magister (alleen zichtbaar voor schoolpersoneel). 
Docenten, mentoren en afdelingsleiders kunnen ook notities over LOOT leerlingen plaatsen in Magister (alleen 
zichtbaar voor schoolpersoneel) Voor vragen over de studievoortgang van LOOT leerlingen kunnen ouders 
contact opnemen met de mentor. De mentor is voor de ouders het eerste aanspreekpunt voor de 
studieresultaten van hun kind. Voor vragen over de combinatie sport en studie kunnen ouders zich wenden tot 
de topsport talentbegeleider. 
 
Minder goede schoolresultaten: geen sportverlof (voorlopig) 
Bij minder goede schoolresultaten kunnen LOOT leerlingen de LOOT faciliteiten verliezen (eerst tijdelijk). Hoe 
werkt dit?  

- Na elke schoolperiode worden de studieresultaten van de LOOT leerling besproken tijdens 
rapportvergaderingen.  

- De norm die wij hanteren is de overgangsnorm. Als de LOOT leerling niet op overgaan staat verliest 
hij/zij de aanspraak op LOOT faciliteiten, minimaal totdat hij/zij weer op overgaan staat.  

- In het geval van minder goede schoolresultaten kan de LOOT leerling worden verplicht op 
schooldagen, tot het einde van de schooldag, in de studieruimte van de topsport talentafdeling aan 
het werk te gaan (tussensprint / eindsprint). 

 
Verliezen van de LOOT status 
De bond kan de LOOT status intrekken. De LOOT leerling dient direct het reguliere onderwijsprogramma te 
volgen. Een reeds geeffectueerde ontheffing blijft van kracht. 
 

6. Informatie en contact 
Net als in de sport willen we elk jaar beter worden. Ieder jaar starten we in de eerste schoolmaand met:  

- een (verplichte) informatiebijeenkomsten voor docenten (1 e schooldag),  
- een informatiebijeenkomst voor leerlingen (1 e woensdag in de grote pauze in de topsport 

talentruimte),  
- een ouderbijeenkomst (1 e schoolmaand ouderinformatieavond in de aula). Tevens houden wij 

gedurende het schooljaar een klankbordgroep sessie met leerlingen en ouders. Als ouders hieraan 
willen deelnemen kunnen ze contact opnemen met de topsport talentafdeling.  

- in het voorjaar stuurt de topsport talentafdeling een enquête naar ouders en leerlingen. 
 
Meer informatie 
Wil je meer weten over LOOT onderwijs? Dat kan, ik wil je dan verwijzen naar onze website en die van de 
stichting LOOT:  

- Website OSG Willem Blaeu: http://www.willemblaeu.nl/ons-onderwijs/topsport-talentschool/  
- Website LOOT onderwijs, http://www.stichtingLOOT.nl/ 

 
Voor contact en informatie: topsport@willemblaeu.nl 
Topsport talentbegeleiders: 
Florijn Perdok (coördinator) PERF@willemblaeu.nl  Brugklassen, 2V en 2Vt 
Suzan Houwing HOUS@willemblaeu.nl   2Kb, 2M, 3M en 4M 
Daniëlle van Stralen-Koeman KOED@willemblaeu.nl  4 en 5 havo, 5 en 6 vwo 
Mark Hendriks HENM@willemblaeu.nl   3 havo, 3 vwo en 4 vwo 
Thomas Maas MAAT@willemblaeu.nl   2 havo en 2 havo tto 
 

 

 

  

http://www.willemblaeu.nl/ons-onderwijs/topsport-talentschool/
http://www.stichtingloot.nl/
mailto:topsport@willemblaeu.nl
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Regels: 

 

• Topsport talentafdeling is een ruimte voor 
schoolwerk. 
 

• 1e + 2e klas LOOT leerlingen zijn verplicht 
om tijdens LO uren van hun klas aanwezig 
zijn op de topsport talentafdeling. 

 

• LOOT leerlingen vanaf klas 3 mogen altijd 
gebruik maken van de topsport 
fasciliteiten, dit is niet verplicht. 

 

• De docent en leerling zijn beide 
verantwoordelijk voor het maken van een 
afspraak voor het inhalen van een toets 
(binnen 10-schooldagen). 

 

• Voor sommige schoolactiviteiten is 
aanwezigheid verplicht, ongeacht 
sportieve verplichtingen. 

 

• De LOOT leerlingen kunnen de LOOT 
fasciliteiten verliezen (eerst tijdelijk), de 
overgangsnorm wordt hierbij gehanteerd. 

 

• De nationale sport bond of NOC*NSF 
verstrekt LOOT statussen of trekt deze 
weer in. Bij intrekken dient de leerling 
direct het reguliere onderwijsprogramma 
weer te volgen. 

 
 

LOOT Leerling 
 

 
Rechten: 
 

• Als LOOT leerling is het toegestaan lessen 
en/of toetsen te missen door sportieve 
verplichtingen. 
 

• Indien nodig kan een LOOT leerling (in 
overleg) gebruik maken van een 
parallelklas of aan de zijlijn werken. 

 

• Een LOOT leerling heeft recht op 
begeleiding van een LOOT begeleider. De 
mentor blijft wel het eerste 
aanspreekpunt voor studieresultaten. 

 

• Iedere LOOT leerling heeft drie officiële 
gesprekken. 

 

• Bij (langdurige) afwezigheid kan een LOOT 
leerling gebruik maken van een ‘buddy’. 

 

• Een LOOT leerling kan gebruik maken van 
de LOOT fasciliteiten. 

 

• Een LOOT leerling kan aan de hand van 
het leerniveau of leerjaar ontheffingen 
krijgen voor bepaalde vakken of vak 
onderdelen. 

 

• Een LOOT leerling kan in overleg en met 
gegronde redenen gespreid examen doen. 

 
 
 

 
 

 
 

Plichten: 
 

• Het is de plicht van een LOOT leerling om 
zo snel mogelijk zijn trainingsschema door 
te geven aan de topsport talentafdeling. 
 

• De LOOT leerling dient zo snel als mogelijk 
afwezigheid te melden en verlof aan te 
vragen bij de topsport talentafdeling. 

 

• Bij langdurige afwezigheid of eenmalige 
sportieve activiteiten moet de LOOT 
leerling dit zo snel mogelijk 
communiceren naar de topsport 
talentafdeling. 

 

• Bij het wegvallen van een training of 
andere sportieve verplichting dient de 
LOOT leerling het reguliere lesprogramma 
te volgen. 

 

• Verlof voor wedstrijden, trainingskampen 
of toernooien dient zo snel mogelijk 
aangevraagd te worden bij de topsport 
talentafdeling. 

 

• Bij meerdaags verlof is het de plicht van 
de LOOT leerling om met een huiswerklijst 
langs zijn of haar docenten te gaan.
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