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AGENDA

• Opening 

• OSG Willem Blaeu en Topsport Talentschool

• Stichting LOOT

• Afdeling topsport en talent

• Topsport en talent

• Roosters en vakken

• Faciliteiten



WB & TOPSPORT

• Sinds 1998

• Gezonde kantine

• Combinatie van sport en onderwijs blijkt een succes

• Eigen voetbalacademie 

• Eigen hockeyacademie 

• Samenwerking met Rugbyacademie 

• Samenwerking met RTC (regionaal trainingscentrum)



STICHTING LOOT

• Overkoepelde stichting voor alle TTS

• Coördinatoren 

• Landelijk overleg

• Delen van kennis en ervaringen 



AFDELING TOPSPORT & TALENT

• Veilig klimaat

• Studiebegeleiding 

• Huiswerkwerkbegeleiding 

• Hulp bij planning

• Stilteruimte 

• Toets-ruimte 

• Ruimte voor persoonlijke gesprekjes

• Magnetron/ koelkast



VERSCHIL TOPSPORT EN TALENT

• (Persoonlijk)Topsportstatus vanuit de desbetreffende bond

• School verleend geen status

• Persoonlijke begeleiding 

• Verschil in topsport en talent

• Voetbal/hockey- academie is talent

• Niet zwart-wit vanwege kweekvijver 



FACILITEITEN (TOPSPORT)

• Begeleiding van een LOOT-begeleider en/of studiecoach 

• Een lesrooster met ruimte voor trainingen en wedstrijden

• Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid i.v.m. 

trainingen en wedstrijden, weg te werken

• Gespreid examen over twee schooljaren.

• Uitstel of aanpassing van toetsen

• (Gedeeltelijke) ontheffing van bepaalde vakken



Topsportbegeleider

• Aanspreekpunt voor

combinatie topsport en

school

• Doorgeven van (nieuwe) 

trainingstijden

• Aanvraag sportief verlof

• Vragen over rooster

BEGELEIDING

Mentor

• Aanspreekpunt voor

schoolprestaties

• Mentor blijft mentor

• Bijv. Vragen over bepaalde

vakken en cijfers, vakken

en gedrag



ROOSTERS(MAATWERK)

• Academies veelal opgenomen/verwerkt in rooster

• Parralelklas

• Maatwerk (arrangement)

• Zelfstudie

• Gemiste lessen worden ingehaald d.m.v. ‘zelfstudie’



VRIJSTELLING/ ONTHEFFING 
(TOPSPORT)

• LO kan voor iedereen | Topsport en Talent

• CKV en maatschappijleer | Topsport bovenbouw

• Vak in vrije deel | Topsport bovenbouw

• Gespreid examen | Topsport bovenbouw

• Informatieavond vrijstellingen & ontheffingen



VRIJSTELLINGEN  
TOT 20 % ONDERWIJSTIJD VOOR 

TOPSPORT LEERLINGEN

Topsportleerlingen

Vrijstelling LO

Alle leerjaren

Vanaf 3e leerjaar

Mogelijkheid voor 

ontheffing:

BV, Maatschappijleer, 

Profielvak, vak in het 

vrije deel,

Gespreid examen

Talentleerlingen

Geen vrijstelling van 

onderwijstijd!

Vrijstelling LO

Alle leerjaren 

Academie

Geen vrijstelling van 

onderwijstijd!

2x in de week 

voetbaltrainingen i.p.v. 

LO



VRAGEN?

• Oranje brievenbus in LOOT-ruimte

• Vragenbox (persoonlijke reactie)

• Maatwerk is individueel 

• Vanwege COVID geen samenscholingen


