
                                                                                                               

                                                                                                                                    

  

Plan Tongerlo Topsport & Talentontwikkeling 
“Meet Your Talents” 

Inleiding 
Dit plan beschrijft  hoe SG Tongerlo in samenwerking met Plaform Roosendaal Topsport en 
Talentencentrum Zuidwest Nederland  (TCZWN) wil bijdragen aan het ontwikkelen van talenten van 
leerlingen, in het bijzonder op het gebied van sport. In dit plan worden verschillende faciliteiten en 
voorzieningen beschreven evenals de bijdragen van verschillende partijen. 
Het uitgangspunt van Sg Tongerlo is dat school méér is dan enkel de ontwikkeling van cognitieve 
vaardigheden. 
 
Het uitgangspunt van het plan wordt gevormd door vijf hoofdthema’s. 

1. Tongerlo Topsport (TTS) 
2. Tongerlo Talent (TT) 
3. Sportoriëntatie (SO) 
4. Sova Maatschappelijk Talent (SOVA) 
5. Lekker bezig Talent: gezonde leefstijl (LBT) 

 
 
Deze vijf thema’s beelden we als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 1. Leerlingen die de topsportstatus hebben krijgen binnen de scholen van de scholengroep 
faciliteiten 
Ad 2. We zien het als onze opdracht om leerlingen die een bijzonder sporttalent hebben, zonder dat 
ze zich daarvan bewust zijn te signaleren en hen de mogelijkheid te geven zich dit mogelijke talent 
verder te verkennen 
Ad 3. Leerlingen die een sport niet kennen weten ook niet of ze de sport leuk vinden en evenmin of ze 
talent hebben. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen de kans krijgen zich te oriënteren 
Ad 4. Voor sommige leerlingen is het van groot belang dat ze meer aandacht kunnen besteden aan de 
ontwikkeling van hun sociale vaardigheden. Deze leerlingen moeten daarvoor ook de gelegenheid 
krijgen. 
Ad 5. Voor de leerlingen van wie we inschatten dat sport een positieve bijdrage aan hun gezondheid 
zal leveren, hebben we speciale faciliteiten 
 
 



                                                                                                               

                                                                                                                                    

  

 
 
 
De kracht van de omschreven thema’s is om vanuit het talent van leerlingen te werken. Sport wordt 
ingezet als middel en als doel. Leerlingen die extra zorg- aandacht behoeven binnen sociaal 
maatschappelijke aspecten en op het gebied van gezonde leefstijl werken vaak met een dezelfde 
coaches, trainers en begeleiders. 
 
Partners 
De betrokken partijen zijn: 
Sg Tongerlo- positieve profilering, regionale betrokkenheid, uitstraling van en door Tongerlo 
leerlingen, grote aantrekkingskracht vanuit de regio, specialisten (sportief, zorg, coaching) worden op 
alle genoemde aspecten uniform ingezet. Op dit moment is er nog geen vergelijkbaar model van 
samenwerking en krachtenbundeling in West Brabant. 
 
Platform Roosendaal Topsport- heeft verbindende functie t.b.v. de aangesloten (topsport- 
talent)verenigingen binnen het onderwijs, politiek, sportbonden, overkoepelende organisaties 
(sportief), etc. Primaire taak en doelstelling van het PRT is Talentontwikkeling en Topsport in de 
gemeente Roosendaal in het bijzonder, en secundair binnen de omliggende gemeentes mede te 
ontwikkelen, ondersteunen en promoten. 
 
Talentencentrum Zuidwest Nederland (TCZWN) combinatie met Aleco Sport Visions en 
medegebruikers TCZWN, verbinding tussen Tongerlo en Platform Roosendaal Topsport ( PRT ). 
Primaire visie en missie van de initiatiefnemers TCZWN is door optimale faciliteiten, aanwezigheid van 
excellente expertise binnen de elementen sportzorg, talentontwikkeling, topsport begeleiding. 
 
Sporters, Talenten en Topsporters komen op deze manier dichterbij de gewenste totale 10.000 
trainingsuren doelstelling en kunnen daarnaast gebruik maken van een optimaal, professioneel 
begeleidingsteam.  

 
De 3 genoemde organisatie kenmerken zich door de wil van samenwerking en vertegenwoordiging van 
veelal een gemeenschappelijke achterban, scholieren, verenigingen- sportieve organisaties, talenten 
en topsporters. 
 
De hoofdthema’s worden vervolgens benoemd, omschreven en gespecificeerd.  
Binnen elke thema worden steeds dezelfde personen ingezet om de communicatie, afspraken en 
werkwijze eenvoudig en helder te laten verlopen. 

- Norbertus College, 1 sport coördinator 
- Gertrudis College, 1 sport coördinator 
- Da Vinci College, 1 sport coördinator 

 
PRT en TCZWN word vertegenwoordigd door 

- Andre de Klerk, secretaris PRT en directie TCZWN 
 
PRT- TCZWN Andre de Klerk communiceert met sportieve participanten, aangesloten bij het PRT en 
aangemerkt als Quick win 

- Volleybal, Symmachia contact persoon Michael Bolmers 
- Turnen, Dynamo contact persoon Jeroen Dingehouts 



                                                                                                               

                                                                                                                                    

  

- Boksen, RTC Team Zuid contact persoon Andre de Klerk 
- Atletiek, Talentgroep First contact persoon Jack Wouters 
- Rugby, Zebra contact persoon Ed Oskam 
- Zwemmen, Heronimus contact persoon Kees Verhulst 

 
Wat verstaan we onder…. 
 
Tongerlo Topsport   

Die leerlingen die hiervoor in aanmerking komen moeten een status hebben. Wij denken dat 
de school deze in samenwerking met de tussenpersoon kan verlenen. We spreken dan van een 
Tongerlo Topsport status. Bijlage 1a 

 
Tongerlo Talent 

Talenten die op school gesignaleerd worden moeten ook een status krijgen. Namelijk de 
Tongerlo Talent status. Met deze status heb je niet dezelfde rechten en plichten als een 
Tongerlo Topsport status. De talent-status dient als opstap naar het verenigingsleven en 
eventueel naar een topsport-status.  

 
Oriëntatie 

De verenigingen die aangesloten zijn bij het PRT komen in overleg met de tussenpersoon tot 
overeenstemming welke verenigingen een oriëntatiemiddag gaan organiseren voor de 
middelbare scholieren. De werkgroep geeft de voorkeur aan de minder bekende sporten. Het 
plan is om 3 van deze middagen per jaar te organiseren. De vereniging zorgt dan voor een 
uitnodigende sportieve middag op locatie waar leerlingen kunnen kennismaken met hun tak 
van sport. De leerlingen die geïnteresseerd zijn kunnen zich vrijwillig opgeven op school. Per 
school zal er één docent op deze middag aanwezig zijn.  
 
Mogelijk word er een extra element aan toegevoegd waarin een van de oriëntatie momenten 
in het teken zal staan van een topsport advies testdag. 
Tijdens deze testdag zal gebruik worden gemaakt van beproefde test tools waarna de 
leerlingen een “best practice” sport advies uitgereikt krijgen. 

 
Sova Talent 

Het gaat hier om een onderdeel van het pedagogisch didactisch beleid van de school. 
Leerlingen kunnen op sociaal gebied op twee vlakken uitvallen. Ze kunnen ontoelaatbaar 
gedrag vertonen of de leerling mist sociale vaardigheden om goed te kunnen functioneren 
binnen de schoolorganisatie. Uitgangspunt is dat deze leerling baat heeft bij extra 
ondersteuning dmv sport. Deze hulp is dan onderdeel van een OPP 
 

Lekker bezig Talent  
Ook hier gaat het om een onderdeel van het pedagogisch didactisch beleid van de school. 
Leerlingen die om gezondheidsredenen opvallen op school kunnen een programma volgen. 
Ook voor deze leerlingen geldt dat sport een middel si om een ander doel te bereiken. 

 
  



                                                                                                               

                                                                                                                                    

  

 
 
Hoe gaan we te werk? 

Wanneer en hoe verkrijgt een leerling een Tongerlo Topsport status (TTS)? 

De status verlening 

 Een Tongerlo Topsportstatus wordt verkregen via de normen van het NOC*NSF of via 
een betreffende sportbond- of door de sportbond  erkend regionaal trainingsinstituut. 

 De leerling en zijn ouders kunnen instemmen met de rechten en plichten verbonden 
aan de Tongerlo overeenkomst (zie verderop in deze notitie).  

 Voor een overzicht van de normering talentprofiel Tongerlo Topsporter verwijzen we 
naar bijlage 1a- 1b. 

 De leerling en zijn ouders moeten de aanvraagformulieren tijdig aanleveren. 

 Er zijn vaste topsportmomenten gepland (zie hieronder). In deze topsportmomenten 
vallen ook het bezoek aan de (sport)arts, fysiotherapie, tandarts, opticien, revalidatie- 
en herstelmomenten. Dit om verdere absentie te voorkomen, 

 Topsportmomenten kunnen ook gebruikt worden om bij leerachterstand extra 
studiemomenten te creëren (mogelijk binnen het TCZWN). 

De school 

 De school faciliteert bij voorkeur twee vaste topsportmomenten per week, 
bijvoorbeeld dinsdag & donderdag 8.00- 10.00.  

 De school biedt roostertechnisch maatwerk. Dat houdt in dat de leerling lessen en 
toetsen mag missen t.b.v. zijn topsportverplichtingen. De toetsen dienen wel te 
worden ingehaald door de leerling. Het verzuim mag maximaal 10 schooldagen per 
jaar betreffen. Als de topsport vraagt om meer overschrijding kunnen we in het 
evaluatiemoment met de desbetreffende leerlingen en ouders een LOOT school 
adviseren. 

 De sportcoördinator bespreekt met de vakdocenten of, en zo ja wat er nodig is de 
topsport-leerling in dat vak bij te werken. Dit is een taak die de sportcoördinator in 
samenwerking met de mentor oppakt. Een oplossing kan ook zijn dat de TTS bij een 
andere klas aansluit om een les te kunnen volgen op een ander moment. Hier heeft 
de betreffende leerling uiteraard ook een inspanningsverplichting. 

 De sportcoördinator zal in overleg gaan met mentor en eventueel vakdocenten over 
de mogelijkheid om lessen en of toetsen in te halen. De leerling heeft hierin zelf ook 
een (pro)actieve rol.   

 Verstrekken van verlof, absentie zal middels een officiële aanvraag door bond, 
vereniging en of organisatie verplicht zijn. 
 

De taken van de sportcoördinator  

 Is een onmisbare schakel in het proces van de topsport-leerling om te slagen op 
school.  

 Houdt toezicht op de studieresultaten, de aan- en afwezigheid van de topsport-
leerling en zijn gedrag.  

 Slechte prestaties op één of meerdere van deze gebieden is voor de sportcoördinator 
aanleiding voor een gesprek met de leerling, zijn ouders en mentor. De 
topsportleerling moet laten zien dat zijn inspanning voor schoolse prestaties optimaal 
is.  



                                                                                                               

                                                                                                                                    

  

 Tevens houdt de sportcoördinator zicht op het toetsrooster van de topsport-leerling 
en of hij dat gepland krijgt. Zo niet intervenieert hij in overleg met de 
leerjaarcoördinator. 

 In overleg met de leerling, vakdocent en sportcoördinator wordt gekeken of het 
noodzakelijk is dat er lessen worden ingehaald en wanneer toetsen worden ingehaald. 
Hierbij zijn de geldende kaders (zoals PTA leidend). 

 Voert de voortgang- evaluatiegesprekken met de leerling, ouder, trainer, 
topsportcoördinator. 

 Bewaakt de communicatiestromen binnen zijn verantwoordelijkheid 

 Houdt een jaarlijks presentatiemoment Tongerlo Topsport bijvoorbeeld in de vorm 
van een informatieavond, maar ook tijdens de Open Dag. 

 Onderhoudt goed contact met de mentor van de topsporter. 
 

- Topsportcoördinator  

 Verbindende schakel vanuit de vereniging, sportorganisatie, Platform Roosendaal 
Topsport en waar nodig het Talentencentrum Zuidwest Nederland 

 Aanleveren, controleren en coördineren Tongerlo Topsport aanvragen 

 Coördineren Topsport (zorg) momenten 
 

- TCZWN- Aleco Sport Visions 

 Structureel aanbieden van diensten tijdens topsport (zorg) momenten, sport 
specifieke trainingen, aanvullende trainingen, sportmassage, fysiotherapie, herstel- 
revalidatie trainingen, aanvullende (para) medische dienstverleningen, metal 
coaching, studie faciliteiten etc. 

 Structurele aanwezigheid van gediplomeerde sportcoaches 

 Inzetten waar mogelijk verenigingstrainers, trainers, coaches van Aleco Sport Visions 
die werken volgens de aangeboden leerlijnen van vereniging, sportbond of richtlijnen 
NOC*NSF 
 

Wanneer en hoe verkrijgt een leerling de Tongerlo Talent status (TT) en wie hebben daarin een rol? 

Status verlening (maximaal twee maanden) 

 Een TT wordt door de sportcoördinator (waarschijnlijk na signalering door de docent 
LO) voorgedragen aan de topsportcoördinator als uitmuntend beweger dan wel sport 
specifieke fysieke en beweegkenmerken- prestaties tijdens LO les. 

 Een TT wordt gemotiveerd zich aan te melden voor een sportoriëntatiemoment of 
stageperiode tijdens reguliere trainingsmomenten van een vereniging. 

 De doelstelling van de TT is: een talentvolle leerling laten instromen binnen een 
vereniging. Daarnaast een positief beweeg/prestatie advies. Mogelijke Quick-win in 
opstap naar Topsportstatus 

 Een TT heeft het recht om twee maanden gratis met de vereniging mee te sporten. 
Daarna wordt bekeken of er sprake is van een talent en of de leerling ambitie heeft 
verder te komen in een bepaalde sport. 

School 

 De school stimuleert leerlingen in een zinvolle naschoolse tijdsbesteding 

 Waar nodig wordt de stichting Paul benaderd voor financiering 
 
De sportcoördinator  



                                                                                                               

                                                                                                                                    

  

 Is een onmisbare schakel in het proces van de Talentleerling om te slagen op school.  

 Communiceert met Stichting Paul indien gewenst en nodig. 
 
Topsportcoördinator  

 Is de verbindende schakel voor de sport coördinator naar vereniging, sportorganisatie, 
Platform Roosendaal Topsport en waar nodig het Talentencentrum Zuidwest 
Nederland. 

 Heeft een belangrijke rol in het evalueren van sportprestaties, presentie, gedrag, 
competenties etc. met verenigings- organisatie trainer. 

 Koppelt terug naar de sportcoördinator over de prestaties TT. 
 
 

 
Oriëntatie 

- Deze vindt plaats in de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs en wordt 
aangeboden aan alle leerlingen. 

- Drie middagen verspreid per school en over een geheel schooljaar. 
 Mogelijkheid om per sport de scholen te clusteren 

- Leerlingen schrijven zich in per oriëntatiemiddag. Inschrijving is op vrijwillige basis. 
- Het sportmoment vindt plaats bij de betreffende vereniging en o.l.v. sportspecifieke 

gediplomeerde coach- trainer. 
- Verenigingen zelf zorgen voor een uitdagende, veilige setting en verzorgen ook promotie 

materiaal en/of uitnodiging voor gratis proeflessen. 
- Verenigingen kunnen besluiten om kort na schooltijd een vervolgreeks in te plannen voor 

geïnteresseerde Tongerlo scholieren. 
- We gaan gebruik maken van een collectieve in-test waarbij scholieren worden getest op hun 

fysieke en motorische (on)mogelijkheden waarbij een gericht sport advies gegeven zou 
kunnen worden. De sportcoördinator pakt dat op. 

- Leerlingen worden per klas- groep begeleid door minimaal 1 docent LO per deelschool. 
- De groepsgrootte is maximaal 10- 15 leerlingen op één sport specifieke trainer- coach. Bij 

grotere belangstelling meerdere trainer- coaches. 
- Een getalenteerde leerling mag kosteloos twee maanden deelnemen bij de betreffende 

sportvereniging. Deze leerling verdient hiermee het Tongerlo Talent status. Als de vereniging 
in hem een topsporter ziet dan kan het talent geüpgraded worden naar een topsporter.  

- Mocht de leerling zich niet voldoende committeren en dus teveel afwezig zijn en of 
gedragsmatig voor problemen zorgen, vervalt de talent status.  

 
 

Sova Talent (sociaal- maatschappelijk): lekker in je vel 
Onderdeel van het pedagogisch didactisch beleid van de school   

Leerlingen kunnen op sociaal gebied op twee vlakken uitvallen. Ze kunnen ontoelaatbaar 
gedrag vertonen of de leerling mist sociale vaardigheden om goed te kunnen functioneren 
binnen de schoolorganisatie. Uitgangspunt is dat deze leerling baat heeft bij extra 
ondersteuning dmv sport. Deze hulp is dan onderdeel van een OPP. Het plan is dat ALECO i.s.m. 
de zorgcoördinator(s) een aanpak of training ontwikkelt waar deze leerlingen aan deel kunnen 
nemen. Uiteraard ter verbetering van hun sociale vaardigheden. De werkgroep vind dat deze 
leerling qua rechten en plichten dezelfde facilitering zouden moeten krijgen als een Topsport 



                                                                                                               

                                                                                                                                    

  

leerling. De rol ven de sportcoördinator wordt echter in dit geval ingevuld door de 
zorgcoördinator. Mocht de leerling zich niet voldoende committeren en of gedragsmatig voor 
problemen zorgen dat vervallen de rechten. Een deel van dit zorgaanbod kan gefinancierd 
worden vanuit het samenwerkingsverband. Het is raadzaam om uit te zoeken welke zorg er 
eventueel in de het basispakket kan. Na overleg met Koen Konings en Janneke Rens is 
afgesproken: De trainingen hoeven niet te worden ontwikkeld. Er ligt al een breed aanbod bij 
Aleco.  
Het is een kwestie van op een rijtje zetten van wat het aanbod is en dat wat ontwikkeld is te 
ordenen in: grofweg zijn er vier categorieën leerlingen te onderscheiden:  

1. leerlingen zonder ondersteuningsbehoefte 
2. leerlingen voldoende ondersteund worden met hulp binnen de school  
3. Leerlingen die niet voldoende hebben aan ondersteuning op school en geholpen 

kunnen worden met een specifieke training bij Aleco (in de trant van sportcoaching) 
4. Leerlingen die veel ondersteuning nodig hebben in de vorm van een 

maatwerkprogramma. 
We hebben het dan over de leerlingen in de derde categorie: specifieke trainingen die 
groepsgericht kunnen worden verzorgd. Koen en Janneke brengen de trainingen in kaart. 
We denken hier aan de trajecten die individueel lopen binnen de verschillende colleges. 
Bijvoorbeeld Rots en Water. Het gaat hier dus niet om een vervanging van de sova-trainingen 
die nu al in de basisondersteuning worden gegeven. Het gaat dus om breedteondersteuning. 
Janneke en Koen zetten dit op een rijtje en sturen Marieke voor half juni een overzicht. 
Dan bespreekt Marieke het in het CDO 

 
Lekker bezig Talent (gezondheid & leefstijl)  
Onderdeel van het pedagogisch didactisch beleid van de school   

Leerlingen die om gezondheidsredenen opvallen op school kunnen bij ALECO een programma 
volgen. Wij denken aan leerlingen met overgewicht. Het plan moet ontwikkeld worden i.s.m. 
de zorgcoördinator(s) en wellicht de jeugd/schoolarts en wellicht de GGZ. De werkgroep vindt 
dat deze leerling qua rechten en plichten dezelfde facilitering zou moeten krijgen als een 
Topsport leerling. De rol ven de sportcoördinator wordt echter in dit geval ingevuld door de 
zorgcoördinator. Mocht de leerling zich niet voldoende committeren en of gedragsmatig voor 
problemen zorgen dat vervallen de rechten. Het is raadzaam om uit te zoeken of en 
subsidiestromen zijn voor dit aanbod. Dat verlaagt de drempel om deel te nemen. Neem hierin 
oom de expertise van Aleco (koen konings) mee. Er is een programma beschikbaar. Indicatie 
kan worden afgegeven door de schoolarts, maar ook de mentor kan dit ter sprake brengen bij 
de ouders. Altijd zou dan verwezen moeten worden naar schoolarts of huisarts. Vaak is andere 
problematiek gerelateerd aan het gezondheidsaspect. Janneke zegt dat de GGD enthousiast 
is. Wanneer school denkt dat het wenselijk is als een kind aandacht heeft voor zijn/haar 
leefstijl. Tevens kunnen hier ook motorisch onhandige kinderen worden meegenomen 
wanneer dit negatieve invloed heeft op zijn/haar ontwikkeling. Hiervoor zou een checklist 
ontwikkeld kunnen worden naar analogie van de lijst die voor satelliet wordt gebruikt. 
Indicatie moet worden afgegeven voor een (school)arts. Janneke en Koen ontwikkelen 
checklist. Janneke neemt hierover con tact op met Simone Voets (arts van de GGD) over of zij 
hieraan willen meewerken en bereid zijn een indicatie af te geven per kind (is deelname (fysiek 
gezien) gewenst?) Eventueel zou een preventief medisch onderzoek mogelijk zijn (wordt 
vergoed door zorgverzekering). Eind juni is dit uitgezocht. 

  



                                                                                                               

                                                                                                                                    

  

 
 

De kosten voor de scholengroep in 2017-2018 

sportcoördinator Aantal uren Kosten €50/uur 

DVC 120 uur €6000 

Norbertus Gertrudis Lyceum 120 uur €6000 

Norbertus Gertrudis Mavo 100 uur €5000 

TOTAAL  €17000 

   

  



                                                                                                               

                                                                                                                                    

  

Extra noot 

Topsport Vriendelijke school 

Met 55 gemeenten en ruim 800 sporttalenten die over een NOC*NSF status beschikken, behoort de 

provincie Noord-Holland tot een van de grootste talentprovincies van Nederland. Sporttalenten 

leggen al op jonge leeftijd de basis voor hun toekomstige sportcarrière door middel van een arbeids- 

en tijdsintensief programma. Het is daarom belangrijk het sport- en het schoolprogramma zo goed 

mogelijk op elkaar af te stemmen.  

Wat zijn de faciliteiten van Topsportvriendelijke scholen precies? 

In tegenstelling tot Topsport Talentscholen kunnen reguliere scholen in het voortgezet onderwijs niet 

afwijken van de wetten die zijn gericht op het onderwijs. Binnen deze wetten heeft elke school voor 

voortgezet onderwijs, op basis van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, artikel 11d, wel de ruimte 

om jongeren vrijstelling (ontheffing) te verlenen op door de school vastgestelde gronden. Tegenover 

die vrijstelling staan in dat geval wel vervangende onderwijsactiviteiten. 

Om het predicaat Topsportvriendelijke school te mogen ontvangen, beschikken  de scholen over 

specifiek beleid gericht op topsport en onderwijs. Zo kan de school een topsportcoördinator 

aangesteld hebben die het vaste aanspreekpunt is voor talenten en ouders. Er kan een 

huiswerkruimte voor talenten ingericht zijn. 

Er is huiswerkbegeleiding voor talenten die dit nodig hebben en de school gaat creatief en flexibel om 

met lesroosters, mits dit door de belasting van topsport noodzakelijk is en het binnen de wet 

toegestaan is. 

https://www.summacollege.nl/student/topsportvriendelijke-school  

http://www.connectcollege.nl/ouders/topsportvriendelijke-school/  

  

https://www.summacollege.nl/student/topsportvriendelijke-school
http://www.connectcollege.nl/ouders/topsportvriendelijke-school/


                                                                                                               

                                                                                                                                    

  

Bijlage 1a  
- Overzicht normering talentprofiel Tongerlo Topsporter 

 

 Leeftijdsprofiel Prestatieprofiel Programmaprofiel1 

T
o

n
g

e
rl

o
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p
o

rt
 T

a
le

n
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 Elke leeftijd- leerling 
Tongerlo 

 

 Lokaal- regionaal- nationaal 
overstijgende prestatie 

 Voorgedragen door erkende 
coördinator TCZWN- PRT 

 Voorgedragen door vereniging, 
team, organisatie van boven 
regionaal- landelijk niveau  

 Voorgedragen door erkende 
talentscout van Olympisch 
erkende sportbond 

 Lokaal- regionaal- nationaal 
overstijgend ambitie niveau 

 Lid vereniging, organisatie 
aangesloten bij PRT 

 Lid vereniging, organisatie, 
sportbond aangesloten bij het 
NOC*NSF 

 Aanwezigheid van trainings- 
opleidingsplan met duidelijk 
omschreven doelstellingen en 
haalbare ambities 

 Tijdspad van doelstellingen en 
ambities 

 Trainingsprogramma van 
meer dan 6 uur per week 

B
el

o
ft

e
n

 N
O

C
*N

SF
- 

Sp
o

rt
b

o
n
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 Senioren -2 en -3 
 Leeftijdsgrens senioren-1 

(ondergrens) met aanloop 
van maximaal 7 jaar 

 Individuele en teamsporten: 
Beste vijf per geboortejaar 
volgens talentvolgsysteem 
(gerelateerd aan aantal 
beoefenaren van de 
wedstrijdsport) 

 Nationaal top 5 leeftijdsgroep 
 Prestatieniveau voldoet aan 

normen meerjaren 
opleidingsplan met uitzicht op 
internationaal top 8 niveau 
senioren 

 Lid Nationale Selectie of 
Nationaal Team 

 Programma voldoet aan 
normen meerjaren 
opleidingsplan met uitzicht op 
top 8 niveau senioren 

 Trainingsprogramma meer 
dan 1 uur per dag exclusief 
reistijd 

 Trainingsprogramma meer 
dan 8 uur per week 

 Trainingspartners senioren -
1, en -2. Maken onderdeel 
uit van een trainingsgroep en 
volgen hetzelfde programma 
waarin Nationaal en 
Internationaal talent wordt 
opgeleid. 

 Deze sporters hebben een 
essentiële rol als 
sparringpartner op hoog 
niveau of trainingspartner in 
een team of ploegverband 

 Nationale top van de 
leeftijdsgroep 

 Prestatieniveau dicht bij de 
normen uit het meerjaren 
opleidingsplan met uitzicht op 
internationaal top 8 niveau 
senioren en relevant voor het 
programma 

 Lid Nationale / regionale 
Selectie of Nationaal / 
regionaal Team, in een 
programma onder regie van 
de sportbond 

 Aantal teams, ploegen, 
programma’s en locaties 
worden vastgesteld op basis 
van het spreidingsmodel van 
de sportbond 

 Trainingsprogramma gelijk 
aan Internationaal- of 
Nationaal Talent 

 
 
 
 

                                                           
 



                                                                                                               

                                                                                                                                    

  

 
 
 
 
 
Bijlage 1b 

- Omschrijving- normering Tongerlo Talent profiel 
 

 

 
 Je hebt een erkenning van het NOC*NSF 
 Je hebt een erkenning van een sportbond als talent, high potential, belofte 
 Speelt en/of acteert in een nationale of regionale selectie 
 Lokaal- regionaal- nationaal overstijgende prestatie 
 Voorgedragen door erkende coördinator TCZWN- PRT 
 Voorgedragen door vereniging, team, organisatie van boven regionaal- landelijk niveau  
 Voorgedragen door erkende talentscout van Olympisch erkende sportbond 
 Lokaal- regionaal- nationaal overstijgend ambitie niveau 
 Je hebt minimaal 3 sportmomenten per week, exclusief de Tongerlo sport (zorg) momenten, met 

een totaal van ten minste 6 trainingsuren 
 Je hebt tijdig de complete Tongerlo topsport status aanvraag formulier compleet ingevuld 

aangeleverd 
 Voor akkoord is dit formulier ondertekend door de topsport coördinator, klassen mentor, sport 

coördinator, club en of bondstrainer 
 Je hebt samen met je ouders het Tongerlo Topsport rechten en plichten formulier ondertekend en 

aangeleverd 
 In alle gevallen moet er een akkoord zijn van zowel de sport coördinator op school als de 

Topsportcoördinator vanuit het PRT 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                               

                                                                                                                                    

  

 
Bijlage 2  
Tongerlo Topsport aanvraag formulier ( let op: Dit zal nog in een beter format uitgezet moeten worden  
 

Voornaam   Achternaam  

Straat & nr.  Plaats  

School  Klas  

Emailadres  Tel nr.  

Emailadres ouder  Tel. Nr. ouder  

    

Contactpersoon PRT André de Klerk  Vereniging/ club  

Emailadres andre@aleco.nl Emailadres  

Telefoonnummer 06-14198272 Telefoonnummer  

    

Contactpersoon school Jordi Smit Coach  

Emailadres Jw.smit@davincicollege.nl Emailadres  

Telefoonnummer 0165-792100 Telefoonnummer  

    

Contactpersoon bond  Ander contact  

Emailadres  Emailadres  

Telefoonnummer  Telefoonnummer  

    

Sport  Niveau  

Vereniging  Bond  

    

Prestaties 2016  
 

Prestaties 2017  
 

    

Aantal trainingen/wedstrijden Tijdstip Soort training Locatie 

    

    

    

Reistijd tr. 1  Reistijd tr. 2  

Reistijd tr. 3  Reistijd tr. 4  

Reistijd tr. 5    

    

Persoonlijke doelstelling 2017  

Persoonlijke doelstelling lange 
termijn 

 



                                                                                                               

                                                                                                                                    

  

 
Bijlage 3 
Algehele normen- waarde- regels en plichten 
 
De rechten van een Tongerlo Topsport Talent zijn: 

1. Er mag 2 keer per week op een vast moment getraind worden met de overige TTS leerlingen. 

2. Er kan incidenteel verlof aangevraagd worden voor trainingskampen, sporttoernooien tot 

een maximum van 10 schooldagen per jaar.  

3. Lessen kunnen in overleg met de mentor en sport coördinator op een ander moment 

ingehaald worden 

4. Studiebegeleiding kan aangevraagd worden via de sport coördinator of mentor voor vakken 

waar mogelijk een leerachterstand in opgelopen wordt. 

5. Toetsen en testen kunnen op een ander moment ingehaald worden, mits het geen onderdeel 

is van het centraal examen. 

6. Tijdens de trainingsmomenten kan een TTS leerling gebruik maken van alle faciliteiten en 

diensten op het TCZWN.   

 

 

De plichten van een Tongerlo Topsport Talent zijn: 

1. Er geldt een aanwezigheidsplicht voor elke TTS leerling. Teveel verzuim op school of tijdens 

trainingsmomenten kan een reden zijn voor een gesprek met de TTS leerling en zijn ouders. 

2. Een TTS leerling houdt zich aan de gedragscodes die zijn opgesteld op school en op het 

TCZWN.  

3. Een TTS leerling heeft zijn (huis)werk altijd op orde. De trainingsmomenten zijn er ook voor 

om de achterstanden in dit werk in te halen. Niet je werk af, betekent niet trainen. Teveel 

verzuim bij een training kan leiden tot een ontheffing van de status. 

4.  

 

 

 

 

  



                                                                                                               

                                                                                                                                    

  

Bijlage 4 
Tongerlo inzet sportcoördinator 
 

Organisatie oriëntatiefase   4 uur 

Verwerking aanvragen en 
opstarten programma 

 4 uur 

Overleg mentor Naar behoefte 5 uur per leerling. Misschien 
wel wat veel. Evalueren na een 
jaar 

Evalueren traject 2 keer per jaar met ouders 2 uur 

Informatie avond / open dag Aparte infoavond? 5 uur 

Overleg Topsport Coördinator  2 keer per maand 20 uur 

Aanwezigheid 
trainingsmoment 

Minimaal 1 keer per week op 
het TCZWN 

40 uur. Ook de waarde hiervan 
evalueren 

  Totaal: 80 uur 

   

Eenmalige extra uren:   

Aanwezigheid 
trainingsmoment 

1 keer extra per week op het 
TCZWN, ook voor overleg met 
andere Sport coördinatoren  

40 uur Terug naar 20 uur 

Opzetten trainingsprogramma, 
uitschrijven profielen + 
vragenlijsten 

Evalueren + herschrijven van 
het plan. 

40 uur terug naar 20 uur 

  Totaal: 80 uur 

   

Belasting 2017/2018: 160 uur per sport coördinator 
Belasting 2018/2019: 80 uur per sport coördinator   
 
 
Talentencentrum Zuidwest Nederland 
 

Trainingszaal   

Krachttrainingsruimte   

Studie ruimte   

Vergaderruimte   

Trainer sport specifiek   

Trainer strenght- conditioning   

Talentcoach   

   

 


