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School en topsport is niet eenvoudig!

Het vereist een goede planning en vooral veel discipline, een 
eigenschap van een topsporter

Korte historiek

 Het eerste topsportconvenant tussen de onderwijs- 
en de sportsector in Vlaanderen werd ondertekend. Dit betekende dat er 
vanaf toen een duurzame en gestructureerde samenwerking was tussen het 
secundair onderwijs en de sportwereld in Vlaanderen.

 De Vlaamse minister van Onderwijs M. Vanderpoorten 
en de Vlaamse minister van Sport M. Keulen, het Bloso, het BOIC, de BVLO, 
de VSF en de 3 grote Onderwijskoepels ondertekenden een nieuw convenant, 
dat vanaf 1 september 2004 in werking trad.

 Grondige evaluatie van de topsportscholen

 Naar aanleiding van de grondige evaluatie werd er een kleine 
reductie van het aantal topsportscholen in Vlaanderen doorgevoerd door 
Vlaamse minister van Sport Bert Anciaux en Vlaams minister van Onderwijs 
Frank Vandenbroucke.
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Anything is possible 
if you truly belief!
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De voornaamste doelstelling in het convenant is de jongeren de kans te 
bieden hun sport op hoog niveau te beoefenen in combinatie met hun studies 
om zo een volwaardig diploma secundair onderwijs te behalen. 

De leerlingen/topsporters krijgen binnen het uurrooster wekelijks 10 uur 
training in hun sport en 2 uren lichamelijke opvoeding, aangepast aan hun 
sport. 

De sportieve opleiding en begeleiding gebeurt door trainers aangesteld door 
de sportfederaties die een bijzonder convenant met de topsportschool en de 
Vlaamse minister van Onderwijs ondertekend hebben. 

Het spreekt voor zich dat ook na de schooluren intens getraind wordt. 

Daarnaast wordt voor deze leerlingen door de school in specifieke studie-
begeleiding voorzien en door de nieuwe functie van ‘topsportschoolcoördinator’ 
is er een optimale samenwerking tussen leerkrachten van de school, 
trainers, topsportschoolleerlingen en federatie. 

Nut van de topsportscholen

Om in een studierichting topsport te kunnen inschrijven dienen de leerlingen 
over een topsportstatuut te beschikken dat wordt uitgereikt door de 
selectiecommissie van het topsportconvenant en dit op basis van strenge 
selectiecriteria.

Dit statuut moet door de betrokken federatie aangevraagd worden en dit 
berust op een uitgewerkt dossier van de kandidaat topsporter/leerling. 

De federatie zal het profiel en de prestaties van de kandidaat topsporter/
leerling voorleggen op een selectiecommissie. 

Dit profiel en ook de prestaties zijn gebaseerd op de ontwikkeling die een 
topsporter in spe moet doormaken om tot de uiteindelijke finaliteit (prof 
of elitesporter = top in de wereld). Op die wijze moet de federatie zo goed 
mogelijk streven naar kwaliteit waardoor de keuze van het toekennen correct 
is en er zo weinig mogelijk later afvallen.

In deze selectiecommissie zetelen vertegenwoordigers van de betrokken 
sportfederatie en een vaste vertegenwoordiger van: 
- het BOIC; 
- het departement cultuur, jeugd, sport en media;
- en het BLOSO.

Studierichtingen
ASO:  - Wetenschappen-topsport (2de + 3de graad) 
  - Moderne Talen-topsport (3de graad) 
  - Wiskunde-topsport (3de graad) 

TSO:  - Topsport (2de + 3de graad)

Inschrijven
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School Sporttak

Atletiek

Basketbal

Gymanstiek

Schermen

Voetbal

Wielrennen

Atletiek

Golf

Gymnastiek

Handbal

Voetbal

Basketbal

Tafeltennis

Triatlon

Voetbal

Badminton

Basketbal

Judo

Ski-Snowboard

Taekwondo

Tennis

Voetbal

Zwemmen

Vilvoorde Volleybal

Basketbal

Brugge Voetbal

Zwemmen

De leerlingen/topsporters krijgen per week 10u specifieke topsporttrainingen 
onder leiding van trainers aangesteld door de federatie, aangevuld met  
2u lichamelijke opvoeding. Daarnaast genieten ze van specifieke studie-
begeleiding en hebben zij het recht om afwezig te zijn om deel te nemen aan 
stages en/of wedstrijden onder leiding van de federatie.

Er zijn 2 soorten statuten: 
topsportstatuut A, topsportstatuut B
- Topsportstatuut A: heeft recht op 130 halve dagen gewettigde afwezigheid.
- Topsportstatuut B: heeft recht op 40 halve dagen gewettigde afwezigheid.
Het topsportstatuut geeft bovendien recht op een aantal dagen gewettigde 
afwezigheid voor stages, wedstrijden en tornooien die begeleid worden door de 
sportfederatie. -In 1998-1999 schreven slechts 201 leerlingen/topsporters 
zich in een topsportschool in. Voor het huidige schooljaar 2008-2009 zijn er 
646 leerlingen/topsporters.

2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009

Topsport-
statuten

Topsport-
school

Topsport-
statuten

Topsport-
school

Topsport-
statuten

Topsport-
school

Topsport-
statuten

Topsport-
school

Atletiek 43 43 41 41 40 40 43 43

Badminton 11 9 12 9 16 13 19 17

Basketbal 53 53 59 59 61 59 58 57

Golf 11 11 10 10 11 11 14 14

Gymnastiek 66 60 73 34 81 34 76 38

Handbal 33 33 22 22 37 37 38 38

Judo 28 27 27 27 25 25 21 21

Paardrijden 12 - - - - - - -

Schermen - - - - 3 3 5 5

Ski 3 3 6 6 7 7 5 5

Taekwondo 5 5 4 4 5 5 5 5

Tafeltennis 6 5 7 7 7 7 6 6

Tennis 42 34 47 9 36 11 41 9

Triatlon 5 5 9 9 11 11 13 13

Voetbal 185 156 197 158 209 181 308 261

Volleybal 69 58 66 58 65 57 59 45

Wielrennen 17 16 22 22 24 24 22 22

Zeilen - - - - - - - -

Zwemmen 49 48 44 36 37 37 47 47

TOTAAL 638 566 645 521 675 562 780 646

Topsportstatuut
Overzicht topsportscholen 

+ sportdisciplines

Antwerpen

Leuven

Hasselt

Gent
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VVG
Kevin Dhondt
Karine Guerman

GOLFTECHNISCHE OMKADERING
Bart Bollen
Pete Cowen
Didier De Vooght
David Petrie

(PARA)MEDISCHE OMKADERING
Ryan Lumsden
Koen Marx
Ramsay Mc Master

MENTALE OMKADERING
Rudy Heylen
Nathan Kahan

FYSIEKE OMKADERING
Marcel Reymen

OMKADERING SCHOOL
Topsportschoolcoördinator Jos Schouterden

Deze omkaderingen worden uitvoerig toegelicht in het boekje ‘Trainingsconcept 
van kids speler tot 18+’ - Deel II.

De Topsportschool Golf kunnen we omschrijven als een “Talent-ontwikkelings-
school”.

Het “Topsportstatuut Golf” is in de 1ste plaats een bewijs van talent, dit 
betekent niet automatisch dat de leerling al een topsporter is.  Hoe dit talent 
evolueert, hangt uiteraard ook af van zijn/haar eigen ingesteldheid.  De weg 
naar de top is nog lang en niet zonder hindernissen. 

Waar?
1ste graad = Bewegingsschool: Middenschool Hasselt

2de en 3de graad = KA2 Hasselt

Trainingsbasis: Flanders Nippon G&B.C. Hasselt

Door wie worden de leerlingen 
Topsport begeleid?
Eén van de steunpilaren van het sportieve beleid van de VVG is een profes-
sionele omkadering. 

De coaches van de topsportschool zorgen niet alleen voor de technische begeleiding 
maar staan ook in voor specifieke domeinen zoals: course-management, 
mentale coaching, fysieke training en (para)medische begeleiding. 

Op die manier ontstaat er een continue begeleiding die op middellange 
termijn zeker zijn vruchten zal afwerpen. 

Topsportschool Golf
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Aandachtspunten 
middenschool en Topsportschool 

Respect clubregels en –afspraken door 
de topsportleerlingen alsook de door de coaches

  

Gedifferentieërde aanpak: 
m.n. opmaak van individueel trainingsprogramma 

Individuele planning wedstrijdseizoen

Zelfstandig trainen, zelfdiscipline

Contact met persoonlijke pro’s

Naleven topsportconvenant = overeenkomst VVG-topsportleerling

Maandelijkse invulling topsportrapport

Bepalende factoren om een topgolfer te 
worden

“TOP” = INTERNATIONAAL, EUROPEES EN WERELDNIVEAU

TALENT + AMBITIE + ENGAGEMENT

OPTIMAAL PROGRAMMA

OPTIMALE OMKADERING

KANS OP SUCCES



Vlaamse Vereniging voor Golf

Leuvensesteenweg 643
1930 Zaventem

Tel.: 02/752 83 30
Fax: 02/752 83 39

E-mail: info@golfvlaanderen.be
Internet: www.golfvlaanderen.be
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