Veel gestelde vragen rondom de Top(sport) Talentafdeling
Voor wie is dit programma bedoeld?
Het is bedoeld voor leerlingen die op het gebied van sport of cultuur op het hoogste landelijke niveau
actief zijn met hun talent.

Wanneer kom je ervoor in aanmerking?
Als je door je sportbond wordt aangemerkt als belofte, nationaal- of internationaal talent. Je krijgt
dan een NOC*NSF-status of KNVB-status. Je naam komt dan voor in het topsportmonitorsysteem
(TMS) van het NOC*NSF.
Voor leerlingen die een ander talent hebben of net niet voldoen aan de status van de bond is er de
LRC-talentstatus. Voor deze status kom je in aanmerking als je meer dan 10 uur/week, onder
professionele begeleiding actief bent met je talent, op het hoogste landelijke niveau.

Hoe vraag ik deze statussen aan?
Als sporter kan je via je trainers of sportbond de “NOC*NSF status of KNVB” aanvragen. Vaak is dit de
status van belofte en soms die van NT (nationaal talent) of IT(internationaal talent). Met deze status
kan je dan contact opnemen met de Top(sport) Talentcoördinator. Deze zal de status dan op school
in werking zetten.
De LRC-talentstatus wordt ook aangevraagd bij de Top(sport) Talentcoördinator. Deze doet een
onderzoek naar jouw talentprogramma en beoordeeld of je in aanmerking kan komen voor de LRCtalentenstatus.

Wat krijg je als je toegang krijgt tot het Top(sport) Talentprogramma?
Begeleiding door een Top(sport) Talentbegeleider, een flexibel rooster, vrijstelling of
onderwijstijdvermindering op een aantal vakken. Er is mogelijkheid tot verplaatsen van huiswerk en
repetities, schoolonderzoeken. Je hebt toegang tot het werken in het Top(sport) Talentlokaal. Voor
NOC*NSF- en KNVB-statushouders is het ook mogelijk om gespreid examen te doen en met een vak
minder op je lijst een diploma te halen.

Kost het talentenprogramma extra geld?
De eigen bijdrage voor het topsportprogramma bedraagt €75,-. Hiervan worden de Topsport
Talentbegeleiders betaald, de foto’s voor de “Wall of fame”, het Topsport Talentlokaal, extra kosten
die gemaakt worden als docenten extra werk moeten leveren, scholing van de begeleiders en de
contributie aan het Experticecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport (EVOT). Het bedrag is
slechts een kleine bijdrage en dekt de kosten bij lange na niet. Wij zitten met dit bedrag aan de
ondergrens van alle andere Topsport Talentscholen in Nederland.

Waar staat LOOT voor?
LOOT is de afkorting van Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport. De stichting LOOT heeft haar
naam veranderen. De naam schiep voor buitenstaanders nog wel is verwarring. De nieuwe naam is
nu “Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport” geworden. Afgekort EVOT

Waar staat EVOT (Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport) voor?
Dit is de stichting die de kwaliteit waarborgt op de “Topsport Talentscholen” (voorheen stichting
LOOT). Zij zorgen voor de scholing van onze Topsport Talentbegeleiders, voeren de gesprekken met
de regering en sportbonden over optimalisering van topsport en schoolprogramma’s. Er is een
jaarlijkse audit/keuring om te kijken of de scholen voldoen aan het keurmerk “Topsport
Talentschool”.

Zijn er speciale klassen voor de talentleerlingen?
Nee. Je zit in een reguliere klas. Meestal wel met nog een aantal andere talenten. Het rooster van
jouw basisklas dient voor de talentbegeleider als basis om een aangepast persoonlijk rooster te
maken.

Krijgt iedereen dezelfde vrijstellingen en/of onderwijstijdvermindering?
Nee. We kijken per individu waar een leerling behoefte aan heeft, waar zijn interesses liggen, zijn
schoolkansen en zijn talentprogramma. Uitganspunt is dat een leerling net niet overbelast raakt bij
zijn talentprogramma en ook net niet op zijn schoolprogramma. We willen immers het maximale uit
de leerling halen. Een leerling die 25 uur per week met zijn talent bezig is, zal in de praktijk meer
vrijstellingen en onderwijstijdvermindering nodig hebben dan een leerling die dit maar 10 uur doet.

Is er ook een Top(sport) Talentenlokaal?
Ja. Er is een speciaal Top(sport) Talentenlokaal. Hierin is een begeleidersgedeelte en een
leerlinggedeelte. De gedeeltes zijn gescheiden door een glazen wand. Hier is ruimte om te studeren,
zijn computers aanwezig en kunnen toetsen worden ingehaald. In het begeleidersgedeelte is er
ruimte om gesprekjes te voeren en vragen te stellen aan de Top(sport) Talentbegeleiders.

Is er toezicht op dit talentenlokaal?
Niet altijd is er een Top(sport) Talentbegeleider aanwezig in het lokaal. We doen dus ook een beroep
op zelfstandigheid en discipline om het talentenlokaal een studielokaal te laten zijn. Ongeveer 80%
van de tijd is er echter wel een begeleider aanwezig. Dit heeft te maken dat de begeleiders ook allen
docent zijn en ook dus wel is allemaal aan het lesgeven zijn.

Hoe groot is het Top(sport) Talentenbegeleidersteam?
Op dit moment hebben we 6 begeleiders die allen ca. 20-30 talenten begeleiden.

Hoe veel uur tijd heeft een Top(sport) Talentbegeleider per leerling?
Een begeleider krijgt 8 uur per leerling op jaarbasis om de talentzaken rondom een leerling te
organiseren. Wel is het in de praktijk zo dat niet ieder talent evenveel tijd kost. Bij het ene talent is
het dus wel is wat meer tijd en bij een ander wel is wat minder. In deze tijd doet de begeleider de
talentgesprekjes, maakt aanpassingen aan het rooster, communiceert met docenten trainers en
coaches.

Wat gebeurd er als ik niet meer in aanmerking kom voor een status?
Dan wordt je weer een reguliere leerling van onze school.
Een NOC*NSF- / KNVB- statusleerling kan bij gegeven vrijstellingen die niet meer overbrugbaar zijn
vrijstellingen behouden.
Bij een LRC-Talentleerling stopt de onderwijstijdvermindering en zal alle vakken weer volledig gaan
volgen.

Heb ik voorrang bij aanmelding?
Met een NOC*NSF-en KNVB-status heb je voorrang op aanname. Zelfs als je buiten de regio van
Utrecht komt.
Voor alle andere talentleerlingen geldt dit niet. In de praktijk hebben we gelukkig nauwelijks
leerlingen hoeven te weigeren. De verwachting is dat dit ook dit jaar niet zal gebeuren.

