
TOPSPORT
TALENTSCHOOL
Onderwijs voor talent- en top-
sporters

ONDERWIJS & TOPSPORT
Sevenwolden is een Topsport 
Talentschool, een school waar je 
als sporttalent onderwijs en top-
sport samen kunt ontwikkelen.

De Stichting LOOT is de lande-
lijke organisatie die de verbin-
ding vormt van de Topsport 
Talentscholen in het voortgezet 
onderwijs in Nederland, die top-
talenten in sport ondersteunen 
om school en sport te kunnen 
combineren. LOOT staat voor 
Landelijke Organisatie Onderwijs 
en Topsport.

Als Topsport Talentschool geeft 
OSG Sevenwolden geïndiceerde 
toptalenten in sport de kans om 
hun topsportcarrière te combi-
neren met hun schoolcarrière.
Topsport bedrijven vergt nu 
eenmaal veel tijd aan trainingen, 
wedstrijden en reizen. 

Op een Topsport Talentschool 
wordt rekening gehouden met 
de sportieve ambities van de 
leerlingen door extra onderwijs-
voorzieningen aan te bieden.

Fo
to

: P
im

 R
as



WELKE 
FACILITEITEN BIEDT 
OSG SEVENWOLDEN?
Uitgangspunt van de school is: ‘Bijzonder 
waar het moet…’. Dat betekent dat de 
schoolorganisatie zich op gezette tijden 
aanpast.

De LOOT-begeleider op de locatie is het eerste 
aanspreekpunt voor de LOOT-leerling en diens 
ouders en sportbegeleiders. Hij/zij maakt 
samen met de leerling en ouders afspraken 
op maat, waardoor er naast school voldoende 
ruimte is voor het volgen van trainingen en 
wedstrijden. Daarbij kan hij/zij verwijzen naar 
studiebegeleiding, decanaat of andere interne 
en externe begeleiders

ZELFBEWUST EN 
WERELDWIJS: 
MEER DAN ZOMAAR 
WAT WOORDEN

Faciliteiten:
• Een flexibel lesrooster met ruimte voor trainingen en wedstrijden;
• (Gedeeltelijke) ontheffing van bepaalde vakken;
• Uitstel of aanpassing van toetsen;
• Uitstel of vermindering van huiswerk;
• Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid i.v.m.  
 trainingen en wedstrijden, weg te werken;
• Begeleiding van een LOOT-begeleider en/of studiecoach (TAN);
• Gespreid examen over twee schooljaren.

Er gebeurt veel tussen je twaalfde en achttiende. Het zijn 
ontdekkingsjaren. Ontdekken wie je bent, wat je belangrijk 
vindt, wat je kunt en wat je wilt. In deze jaren breng je veel 
tijd door op onze school en daarom ondersteunen we bij 
Sevenwolden je graag in je ontdekkingsreis. Met goed onderwijs, 
vakkundige docenten, prettige gebouwen en een veilige 
omgeving waar je je thuis mag voelen.

Op Sevenwolden leer je veel en bereiden we je voor op je leven 
na het voortgezet onderwijs. En dat is meer dan studeren of een 
baan vinden. Het gaat over talenten herkennen, samenwerken, 
kritisch nadenken, een mening vormen, jezelf uitdrukken, 
creatieve oplossingen vinden en over leren wat de samenleving 
van jou verwacht en jij van de samenleving mag verwachten.

Dus op welk niveau je ook zit en op welke locatie je ook bent, 
wij zijn meer dan zomaar een school. Het is de plek waar jij kunt 
worden wat al in je zit en wat je later nodig hebt. 
Sevenwolden geeft je de beste basis voor je toekomst. 
Zelfbewust en wereldwijs. 



WANNEER WORD 
JE LOOT-LEERLING?
De toekenning van de LOOT-status is 
gekoppeld aan de talentendatabase van 
NOC*NSF. De database wordt door de 
sportbonden gevuld met de namen van 
hun talenten. Als je van jouw sportbond 
de status van [B] Belofte, [NT] Nationaal 
Talent of [IT] Internationaal Talent hebt 
gekregen, dan kom je in aanmerking voor 
de LOOT- faciliteiten.

Aanmelden als LOOT-leerling kan recht-
streeks bij OSG Sevenwolden. Als je eerst 
een vrijblijvend gesprek met een van onze 
LOOT-begeleiders wilt hebben, is dat na-
tuurlijk mogelijk. Om de specifieke kwaliteit 
van deze begeleiding te kunnen behouden 
wordt een ouderbijdrage gevraagd.

Voor niet-geïndiceerde sporttalenten, 
deelnemers talentgroepen en leerlingen 
met veel affiniteit met sport bestaat de 
mogelijkheid om onderwijs te volgen in de 
SportLifeStyle klassen (SLS) op de locatie 
Buitenbaan. Meer informatie hierover is 
te vinden op onze website.

BEKENDE LOOT-
LEERLINGEN
Op landelijk niveau kennen we een aantal 
internationaal bekende sporters die op een 
Topsport Talentschool onderwijs volgden. 
Maar ook OSG Sevenwolden kent bekende 
topsporters! Voorbeelden daarvan zijn: 
Epke Zonderland (turnen), Sven Kramer 
(schaatsen), Liesette Bruinsma (zwem-
men), Kik Pierie (voetbal), Kay Verbij 
(schaatsen), Suzanne Schulting (short-
track), Juri Dijkstra (zwemmen), Vivianne 
Miedema (voetballen), Céline van Gerner 
(turnen) en Naomi Visser (turnen).

Ben jij goed in sport en wil je meer weten 
over onze school en de mogelijkheden op 
het gebied van sport? Neem dan contact 
op met de centraal LOOT-coördinator van 
OSG Sevenwolden, tel.: (0513) 657 310 of 
kijk op onze website: www.sevenwolden.nl 
(Topsport Talentschool).



TALENTENCOLLEGE
NOORD (TAN)
Topsportende leerlingen, die van NOC*NSF 
een nationale of internationale status hebben 
gekregen en trainen in een officieel bonds-
programma van één van de bij Topsport Noord 
aangesloten sportbonden, kunnen worden 
toegelaten op de TAN. Alleen die leerlingen 
komen voor deze onderwijsvoorziening in 
aanmerking. Bij de TAN is alles bijzonder; het 
uitgangspunt voor de onderwijstijden zijn de 
trainingstijden. Er zijn geen klassen, roosters 
of docenten.
Leerlingen volgen individuele leerroutes en 
individuele toetsplanningen. Zij worden 
begeleid door een studiecoach en een aantal 
vakcoaches (op afstand), met ondersteuning van 
een persoonlijke elektronische leeromgeving.



MEER WETEN?
Voor meer informatie kunt u altijd 
contact opnemen met de school:

OSG Sevenwolden 
Postbus 592
8440 AN HEERENVEEN
tel.: (0513) 657 310
Vraag naar de LOOT-coördinator!

www.sevenwolden.nl
www.stichtingloot.nl
www.topsportnoord.nl/cto/partners/index.html
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