
TOPSPORT TALENTschool



Topsport Talentschool 

Sevenwolden Campus

Optimale combinatie sport-onderwijs



• Schooljaar 2023-2024



Organisatie
(Topsport Talentschool)

- Centraal topsportcoördinator
- Topsportbegeleiders/locatie
- Studiecoaches (TAN)
- Mentor
- Zorgcoördinatie
- Sportbegeleiding (mogelijk)



Mogelijkheden
•Topsport Talentschool regulier

->Onderwijs leidend

• TAlentencollege Noord (=TAN)
->Sport leidend

• Sportvriendelijk beleid



Talentcentra
• Instroom Talentcentra (=ITC)
• Regionale Talentcentra (=RTC)

- Judo
- Schaatsen
- Atletiek
- IJshockey
- Rugby
- Turnen (Team NL)
- BVO: sc Heerenveen, sc Cambuur*



vwo 1 t/m 3 2de fase*4 t/m 6 wo

havo 1 t/m 3 2de fase* 4-5 hbo

mavo 1 t/m 3 mbo

Schooljaar 2023-2024
-> ITC / RTC / Topsporttalenten (status NOC*NSF)
-> structureel aanpassing rooster

* klas 4 geen onderscheid onderwijsstromen

* maatwerk

M 4*



Aanmelding
plaatsing 

klas 1

1. School: Ouders, verzorgers.
- ITC/RTC/Statussporters vermelden.
- Aanmeldingsformulier OGMF/locatie Buitenbaan

= aanmelding.

2. Sport: Vertegenwoordigers sport.
- Selectie per sport.



Aanmelding
plaatsing 

klas 2 en  hoger

1. School: Ouders, verzorgers.
- Intake gesprek

(teamleider/topsportbegeleider/decaan).
- Aanmeldingsformulier OGMF/locatie

= aanmelding.
2. Sport: Vertegenwoordigers sport.

- Selectie per sport.
- Minimaal Belofte status (Bond).



Faciliteiten
- Een flexibel lesrooster met ruimte voor trainingen en wedstrijden;
- Uitstel of aanpassing van toetsen en/of schoolonderzoeken*;
- Uitstel of vermindering van huiswerk;
- Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door 
afwezigheid i.v.m. trainingen en wedstrijden, weg te werken;
- Begeleiding van een topsporttalentbegeleider;
- (Gedeeltelijke) ontheffing van bepaalde vakken**;
- Gespreid examen over twee schooljaren**.
* uitzonderingen: toetsweken en toetsen t.b.v. eindexamen
**  voor sporters met status NOC*NSF



Faciliteiten
ITC/RTC/Topsporttalenten (status)

- Structureel aanpassing lesrooster met ruimte voor trainingen en 
wedstrijden;

- Ma. di. do. vr. -> deelnemers ITC/RTC/ topsporttalentgroepen
Aanwezig op school vanaf derde lesuur

- Geen LO
- Aangepast programma Beeldende Vorming
- Zie voor statussporters-> faciliteiten



Klas 4 en hoger
-> faciliteiten voor statussporters (NOC*NSF)
-> beperkt faciliteiten sportvriendelijk beleid
-> individueel aanpassing rooster naar mogelijkheden

voor ITC/RTC deelnemers (maatwerk)
-> keuze aan ouders/leerlingen



Aanmelding 
plaatsing

TAlentencollege Noord (TAN)
Team NL / Campus Sevenwolden TAN
- School

Intake gesprek
(vertegenwoordiger Team NL / vertegenwoordiger TAN).

- Sport
Team NL sporters
(turnen, schaatsen).
Minimaal Nationaal Talent status.



-> Kei College
Mogelijkheden facilitering BK
-> Sevenwolden Campus /Gymnasium
Mogelijkheden facilitering Gymnasium
-faciliteiten voor statussporters* 
(*onderwijsprogramma afhankelijk – Kei College!)
-individueel aanpassing rooster naar mogelijkheden

voor ITC/RTC deelnemers (maatwerk)
-keuze aan ouders/leerlingen

VMBO Basis beroepsgerichte en
VMBO Kader beroepsgerichte leerweg

Gymnasium



Informatie

• Zit jij in groep 8?• www.sevenwolden.nl
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