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Inleiding 
Aan het begin van elk schooljaar wordt dit vademecum uitgedeeld aan alle 

(top)sportleerlingen van OSG Willem Blaeu. Om het schooljaar direct goed van start te gaan is 

het verstandig om dit document goed door te lezen.  In de afgelopen jaren zijn er al tientallen 

topsporters op het Willem Blaeu geslaagd voor hun diploma. Te denken valt aan; Nycke Groot 

(handbal), Koen Verweij (schaatsen), Donyell Malen (voetbal) en Stefanie van der Gragt 

(vrouwen-voetbal). Een prachtige ‘Wall of Fame‘ op onze gang is de uitkomst van topsport en 

onderwijs! 

 

Op OSG Willem Blaeu kun je een diploma op een zo hoog mogelijk niveau halen en topsport 

combineren. Om beide tot een succes te brengen is veel inzet en discipline nodig van de 

leerling en daarnaast ook alle betrokkenen. Deze (top)prestaties vereisen een dito 

schoolklimaat waarbij de leeromgeving zo is ingesteld dat een leerling alle mogelijkheid krijgt 

om zijn of haar talenten optimaal te kunnen ontwikkelen. Op dit moment heeft ongeveer 30% 

van het aantal leerlingen op OSG Willem Blaeu een connectie met de afdeling Topsport & 

Talent. 

 

OSG Willem Blaeu is al meer dan 25 jaar aangesloten bij het Expertisecentrum voor Onderwijs 

en Topsport (Afgekort; EVOT, voorheen; LOOT). Vanwege de status van een Topsport 

Talentschool kan een (top)sporter op het Willem Blaeu gebruikmaken van een aantal 

bijzondere faciliteiten om topsport en onderwijs zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 

 

Missie en visie 

Als Topsport Talentschool willen wij de optimale condities creëren waarbij een 

topsportleerling de gelegenheid krijgt om op sportief gebied te excelleren en op 

onderwijskundig gebied een eindniveau te behalen die past bij het intellectuele vermogen van 

de leerling. OSG Willem Blaeu is bij uitstek geschikt om jonge en ambitieuze sporttalenten te 

begeleiden en heeft als Topsport en Talentschool van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap de licentie gekregen om de leerlingen optimaal te faciliteren en 

ondersteunen. Concreet betekent dit dat wanneer een leerling daartoe behoefte heeft er 

onderwijsprogramma’s worden aangepast, extra begeleiding wordt ingezet als dat nodig is en 

dat er mag worden afgeweken van de onderwijstijd als er sportieve verplichtingen in de weg 

staan. 
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Begrippen op een rij 
Op school gebruiken wij een aantal termen om de verschillende statussen van een leerling 

duidelijk te maken. Naast dat het Willem Blaeu een groot aantal topsporters begeleidt zijn er 

verschillende sportacademies waarbij leerlingen hun sportieve talenten kunnen ontwikkelen. 

Het Willem Blaeu heeft drie eigen sportacademies in verschillende takken van sport. 

Daarnaast heeft het Willem Blaeu een samenwerking met VV Alkmaar (Vrouwen Eredivisie) 

en Rugby Academy Noord West.   

 

Onze academies 

- Cycle 

- Hockey 

- Voetbal (jongens) 

 

Topsport 

Om de topsportstatus te kunnen gebruiken moet een leerling een status hebben ontvangen 

vanuit NOC*NSF of de KNVB. Anders gezegd wordt de status verleend door de desbetreffende 

sportbond en staat de leerling ingeschreven in het register van NOC*NSF of de KNVB. De status 

wordt niet door de school verleend. Veranderingen in de status dienen direct te worden 

doorgegeven aan de afdeling Topsport & Talent zodat de status in Magister verwerkt kan 

worden. 

 

Topsportvoorwaarden 

Het NOC*NSF heeft contacten met de hele Nederlandse sportwereld en karakteriseert zichzelf 

als “de bundeling van de sport in Nederland”. Deze organisatie heeft in samenwerking met de 

sportbonden een aantal voorwaarden omschreven waaraan de sporter moet voldoen om 

topsportleerling te mogen worden/ te blijven. 

 

Een paar van die regels zijn: 

I. De sporter moet duidelijk een talent zijn in zijn/haar tak van sport (deel uit maken 

van een selectieteam, meedoen aan regionale- of provinciale 

kampioenschappen), of 

II. de sporter moet een ‘’volwaardig’’ bondsprogramma volgen, of 

III. het moet duidelijk zijn dat hij/zij goed presteert in de betreffende 

leeftijdscategorie op landelijk niveau, of 

IV. de sporter behoort tot de hoogste categorie van sporters in zijn/haar sport. 

 

Voor jeugdvoetballers zijn er aparte afspraken met de Betaald Voetbal Organisaties. 

I. Jeugdvoetballers bij een Regionale Jeugd Opleiding kunnen mogelijk in 

aanmerking komen voor een KNVB-status. 

 

Als de sporter aan de gestelde voorwaarden voldoet, dan krijgt hij/zij de NOC*NSF-status 

(belofte, nationaal talent of internationaal talent) van de sportbond of de Regio status 

(sportvriendelijk) van de teamleider.  De nationale- en internationale topsporters die niet 

uitkomen in een categorie I topsportprogramma kunnen in overleg met de coördinator een 

talentstatus van OSG Willem Blaeu aanvragen. 
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Talent  

OSG Willem Blaeu stimuleert gemotiveerde en talentvolle sporters. De ervaring leert dat een 

topsporter niet ogenblikkelijk deze status heeft verworven. De talenten bevinden zich in de 

kweekvijver om als topsporter door te breken. Als talent op het Willem Blaeu kun je 

gebruikmaken van de begeleiding op de afdeling Topsport & Talent. Er wordt naast LO geen 

andere vrijstelling verleend. 

 

Academie 

Sinds 2011 heeft het Willem Blaeu meerdere eigen sportacademies. De trainingen worden 

verzorgd door gediplomeerde en gekwalificeerde trainers/coaches. Zoals al eerder genoemd 

hebben wij op dit moment drie eigen sportacademies. De academies trainen op de maandag- 

en donderdagochtend van 08:15 uur tot 09:50 uur. Leerlingen in de onderbouw hebben geen 

les op dit moment. Indien leerlingen vanwege een blessure niet kunnen trainen worden zij 

verwacht op de Topsport & Talent afdeling. Hier kan enkel in overleg met de begeleider van 

worden afgeweken. Indien een leerling niet aanwezig is bij de academie of de les dan valt deze 

afwezigheid onder spijbelen en volgt hiervoor de reguliere procedure van het Willem Blaeu. 
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Aanvang schooljaar 
De eerste weken van het nieuwe schooljaar komen er veel dingen op de leerling af. In deze 

paragraaf wordt besproken wat de afdeling Topsport & Talent van de leerling verwacht. 

 

Aanleveren trainingstijden 

In de eerste twee weken van het schooljaar vragen wij de leerlingen om fysiek langs de 

afdeling te komen en de trainingstijden door te geven. Als Topsport & Talentschool proberen 

wij zoveel mogelijk rekening te houden met de sporters. Op de maandag- en 

donderdagochtend zijn de eerste twee uren voor de onderbouw vrij geroosterd zodat zij 

zonder lesuitval aan de verschillende academies kunnen deelnemen. 

 

Kennismakingsgesprek brugklas 

Met alle leerlingen die aangesloten zijn bij de afdeling Topsport & Talent hebben wij in de 

brugklas een kennismakinggesprek. Dit gesprek wordt vastgelegd zodat de mentor en andere 

docenten de belangrijke informatie makkelijk kunnen vinden in Magister. 

 

Doelstellingsgesprek topsport 

Met alle topsporters hebben wij in de eerste weken van het schooljaar een verplicht 

doelstellingsgesprek (afgekort; DG). Voor de brugklassers is dit gekoppeld aan het 

kennismakingsgesprek. Het DG is een vereiste voor de begeleiding vanuit EVOT. In dit gesprek 

wordt er gesproken over de combinatie van topsport en onderwijs en de verschillende 

doelstellingen hiervoor. 

 

Vrijstellingen 

Topsportleerlingen hebben de mogelijkheid om meerdere vrijstellingen aan te vragen om hun 

topsport en onderwijs zo goed mogelijk te combineren (zie kop; ontheffingen/vrijstellingen). 

Deze vrijstellingen en ontheffingen moeten aan het begin van het schooljaar of direct na een 

wijziging van de status worden doorgegeven. Er vindt altijd gesprek met de decaan en 

coördinator plaats. 
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Wanneer aanwezig op de afdeling? 

- Lesuren dat de klas van de leerling Lichamelijke Opvoeding (LO) heeft; 

- De leerling een ontheffing heeft voor een bepaalt lesuur midden op de dag; 

- De leerling een tussenuur heeft en de leerling geen training heeft kan de leerling 

gebruik maken van de topsport talentruimte.  

 

Leerlingen van de 1e en 2e klas zijn verplicht om tijdens de LO-uren van hun eigen klas op de 

afdeling Topsport & Talent aanwezig te zijn. Wanneer dit randuren zijn dan is er overleg over 

de aanwezigheid tussen de begeleider en de leerling. Wij stimuleren zelfregulerend gedrag, 

leerlingen vanaf klas 3 mogen altijd gebruik maken van de faciliteiten van de afdeling Topsport 

& Talent, ze zijn het echter niet verplicht. Echter op het moment dat de schoolprestaties niet 

meer op het niveau van overgaan zijn, kunnen leerlingen van klas 3 en hoger worden verplicht 

aanwezig te zijn op de afdeling Topsport & Talent. Wanneer een 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 

kunnen worden. 

 

Wat wordt er verwacht van een leerling tijdens aanwezigheid op de afdeling? 

De afdeling Topsport & Talent 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 LO- 

en tussenuren als studie-uren is cruciaal om een druk studie- en sportprogramma optimaal te 

combineren. Er is in principe te allen tijde begeleiding aanwezig op de afdeling Topsport & 

Talent dus voor eventuele vragen over de stof kun je altijd bij iemand terecht. Mocht het een 

keer zo uitkomen dat je niet op de afdeling Topsport & Talent aan het werk wilt gaan omdat 

dit beter uitkomt, communiceer dit dan altijd met de begeleider en wacht het akkoord af. 

 

Gedragsregels 

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. 

 

Uiteraard kunnen leerlingen op de afdeling samen aan opdrachten of projecten werken mits 

de communicatie andere leerlingen niet stoort. Leerlingen komen normaal en zonder kabaal 

binnen, tassen staan op de grond en jassen zijn uit. Afspraken worden nagekomen en bij 

afwezigheid communiceert de leerling tijdig naar de begeleider. Ook tijdens pauzemomenten 

hanteren wij een studeerklimaat. Tijdens inhaaltoetsen verwachten we complete stilte. 
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Schoolprogramma in combinatie met topsport 

Roosters 

Het is voor alle leerlingen van belang dat voorafgaand aan het schooljaar de sportieve 

verplichtingen door worden gegeven aan de topsport-/ talentbegeleiders. Het schooljaar start 

met een tijdelijk rooster (2 weken). Dit geeft o.a. de begeleiders de mogelijkheid om te 

inventariseren of het rooster de combinatie sport en studie voor iedere leerling naar 

tevredenheid heeft ingevuld. De uitkomst van de inventarisatie zal teruggekoppeld worden 

aan de roostermaker. Nogmaals, gezien de complexiteit van het rooster is het 

hoogstwaarschijnlijk dat de sporter lessen missen of moeten aansluiten bij een andere klas. 

 

Ontheffingen 

Een Topsport Talentschool heeft de mogelijkheid om aan een leerling in de bovenbouw 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 coördinator 

die op zijn beurt overlegt met de decaan. Het advies van de coördinator en de decaan wordt 

voorgelegd aan de afdelingsleider die uiteindelijk toestemming verleend. 

 

Link naar (PowerPoint) presentatie over ontheffingen in de bovenbouw. 

https://www.willemblaeu.nl/wp-content/uploads/2020/01/LOOT-ontheffingen-vanaf-klas-

3hv.pdf 

 

Toetsen 

Het inhalen van toetsen gebeurt in 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 op de afdeling Topsport & Talent 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 in de 

toetsruimte ingeleverd te worden evenals de telefoon, hier zijn speciale plekken voor. 

 

Er geldt soms een verplichte aanwezigheid voor schoolevenementen, ongeacht je sportieve 

verplichtingen. Deze verplichte momenten zijn opgenomen in de jaaragenda. 
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Studieresultaten 

Op het Willem Blaeu maken we gebruik van Magister. In Magister worden de cijfers, aan- en 

afwezigheid, gespreksverslagen en andere relevante zaken van de 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. De begeleiders plaatsen tevens de drie 

gespreksformulieren in Magister (alleen zichtbaar voor schoolpersoneel). Docenten, 

mentoren en afdelingsleiders kunnen ook notities over de leerlingen plaatsen in Magister 

(alleen zichtbaar voor schoolpersoneel). 

 

Voor vragen over de studievoortgang van de 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 kan de topsportleerling zijn of haar faciliteiten verliezen 

(eerst tijdelijk). Hoe werkt dit?  

I. Na elke schoolperiode worden de studieresultaten van de topsportleerling besproken 

tijdens rapportvergaderingen.  

II. De norm die wij hanteren is de overgangsnorm. Als de topsportleerling niet op 

overgaan staat verliest hij/zij de aanspraak op de faciliteiten, minimaal totdat hij/zij 

weer op voldoende staat.  

III. Het geval van minder goede schoolresultaten kan de topsportleerling worden verplicht 

op schooldagen, tot het einde van de schooldag, in de studieruimte van de afdeling 

Topsport & Talent aan het werk te gaan (tussensprint/ eindsprint). 

 

De bond kan de topsportstatus intrekken. De leerling dient direct het reguliere 

onderwijsprogramma te volgen. Een reeds geëffectueerde ontheffing blijft van kracht. 

 

Verlof 

Topsportleerlingen hebben de mogelijkheid om onder schooltijd deel te nemen aan 

sportieve verplichtingen. De Topsport- & Talentbegeleiders zorgen ervoor dat de leerlingen 

die onder schooltijd trainen geoorloofd afwezig zijn afgemeld in Magister (Geoorloofd LOOT 

= GL code), zodat het voor iedereen zichtbaar is wanneer een leerling geoorloofd afwezig is 

i.v.m. sportieve verplichtingen.  

 

I. Als een sportieve verplichting vervalt dan volgt de leerling de lessen.  

II. Verlof voor een wedstrijd of toernooi dient van te voren te gemeld te worden bij de 

begeleider. Kopie van de uitnodiging van de sportbond of sportclub dient hiervoor 

ingeleverd te worden.  

III. Bij meerdaags sportverlof ontvangt de leerling een huiswerklijst die hij samen met 

zijn docenten invult. 
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Begeleiding en studiecoaching 
Elke leerling die is aangesloten bij de afdeling Topsport & Talent heeft een eigen begeleider 

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.  

 

I. De begeleider zorgt dat het lesrooster zoveel mogelijk wordt afgestemd op sportieve 

verplichtingen van de leerling.  

II. De begeleider monitort de leerling tijdens het schooljaar.  

III. De begeleider coacht en begeleidt de leerling bij de combinatie sport en studie.  

IV. De begeleider stimuleert de omgeving om de combinatie sport en studie positief te 

laten verlopen.  

V. 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 (topsport) leerlingen 

Leerlingen met een status vanuit NOC*NSF of de KNVB hebben drie officiële gesprekken met 

hun begeleider die in magister worden 

geregistreerd.  

I. Doelstellingsgesprek (informatie, 

vrijstellingen, doelstellingen sport en 

studie, afspraken)  

II. Voortgangsgesprek (status doelen, 

knelpunten, oplossingen, wensen, 

afspraken)  

III. Evaluatiegesprek (doelstellingen sport 

en studie behaald? Tops & Tips? 

Succesmomenten?)  
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De afdeling Topsport & Talent 
Het Willem Blaeu heeft een aparte vleugel voor haar (top)sportleerlingen met eigen 

faciliteiten en begeleiders welke plaats biedt voor ongeveer 75 leerlingen. 

 

Faciliteiten 

De afdeling Topsport & Talent 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 afdeling Topsport & Talent is te vinden op de begane 

grond in ruimte 180. De studieruimte is alleen toegankelijk voor leerlingen die aangesloten 

zijn bij de afdeling. 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.  Daarnaast staat er een koelkast, 

magnetron en waterkoker. Ook bieden we (top)sporters de mogelijkheid gebruik te maken 

van een sportkluis en kunnen (sport)fietsen veilig gestald worden. 

 

Bereikbaarheid en begeleiders 

De afdeling Topsport & Talent is iedere dag geopend van 08:15 uur tot 17:00 uur. Daarnaast 

zijn alle begeleiders via Teams, e-mail en per telefoon bereikbaar. De afdeling kunt u bereiken 

via het directe nummer 1180. De coördinator (Florijn Perdok) is te bereiken via het directe 

nummer 1434.  

 

Verdeling topsportbegeleiders 

Florijn Perdok | Coördinator  MAVO  perf@willemblaeu.nl  

Daniëlle van Stralen-Koeman  HAVO  koed@willemblaeu.nl 

Thomas Maas    VWO  maat@willemblaeu.nl  

 

Kosten 

Topsport (jaarlijks)   €250,-  Verplicht voor topsportleerlingen 

Talent (jaarlijks)   €195,-  Verplicht voor talentleerlingen 

Academies (jaarlijks)   €350,-  Voetbal-, Hockey- & Cycleacademie 

       (Inclusief talentbijdrage) 

Sportlocker    €15,-  (inclusief €5,- borg) 

 

Handige pagina’s 

School  https://www.willemblaeu.nl/ 

EVOT  https://www.evot.nl/ 

NOC*NSF https://www.nocnsf.nl/ 

KNVB  https://www.knvb.nl/ 

 

Meer informatie? 

Wilt u meer informatie dan kunt u de volgende websites bezoeken; 

Schoolgids https://www.willemblaeu.nl/wp-content/uploads/2021/08/Schoolgids-2021-

2022.pdf 


