
 Werken aan je 

    topsportcarrière 

       én gewoon 

  je diploma halen!

Maak jij ook 
je dromen waar?
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De Topsport Talentscholen 
De 30 Nederlandse Topsport Talentscholen hebben 
voor het merendeel die keuze ook gemaakt. Ze bieden
tal van mogelijkheden om je sportief te ontwikkelen. 
Maar Topsport Talentscholen hebben vooral veel te 
bieden voor die jongens en meisjes die sport op hoog 
niveau bedrijven of er zelfs hun beroep van willen 
maken. Sterker nog, Topsport Talentscholen zijn bij 
uitstek ingericht om de toekomstige kampioenen de 
gelegenheid te bieden om kampioen te worden. 
Maar dan wél met een schooldiploma in de achter-
zak, zodat de toekomst ná de sportcarrière volop 
kansen biedt.
 

Er zijn nog maar weinig scholen 
in ons land die zich niet op een of 
andere manier profileren met een speciaal 
onderwijsaanbod voor leerlingen die méér willen. 
Op het gebied van techniek, cultuur, science, informatica, ondernemer-
schap, tweetaligheid of zelfs Chinees... het wordt allemaal aangeboden 
in het reguliere voortgezet onderwijs. En vanzelfsprekend is er ook een 
grote groep scholen waar sport gekozen is als extra mogelijkheid om je 
verder in te ontwikkelen. 
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Betere resultaten door
meer mogelijkheden 

Topsport Talentscholen kúnnen dat doen, 
omdat zij voor topsporters speciale

regels mogen hanteren, die op gewone 
scholen niet toegestaan zijn. Zo kun je op een 

Topsport Talentschool ontheffingen krijgen voor 
bepaalde vakken, zodat je niet alle vakken hoeft te 
doorlopen. En je kunt je eindexamens spreiden over 
verschillende jaren. Maar ook deelname aan cen-
trale trainingen op momenten dat anderen gewoon 
les hebben, is geen probleem. Om die reden werken 
de Topsport Talentscholen nauw samen met de  
Regionale Talent Organisaties (RTO’s) van NOC*NSF 
en worden Nationale en Regionale Talent Centra 
(NTC’s en RTC’s) gekoppeld aan deze scholen.  
Bovendien is de school/sport-begeleiding op  
Topsport Talentscholen ondergebracht bij speciaal 
opgeleide LOOT-coördinatoren en LOOT-begeleiders 
en is er altijd intensief contact tussen de school en 
de sportbegeleiding.

Nauwe samenwerking met NOC*NSF
De Topsport Talentscholen zijn bij uitstek de scholen 
die sporttalenten kunnen begeleiden op weg naar 
het erepodium én op weg naar een mooie maat-
schappelijk carrière daarna. Daarom ook zijn de Top-
sport Talentscholen de samenwerking aangegaan 
met NOC*NSF, zodat de vorming tot topsporter een 
resultaat gaat opleveren waarin het erepodium en 

het einddiploma van school, hand in hand 
gaan.  NOC*NSF ontwikkelt mede daarvoor 
zgn. leerlijnen die voor een deel straks on-
derdeel gaan uitmaken van de exclusieve 
begeleiding op een Topsport Talentschool.

Maak jij ook je dromen waar?
Heb je talent, en heb je de ambitie om héél 
ver te komen in je sport, dan maak je een 
verstandige keuze door naar een Topsport 
Talentschool te gaan. Je vindt ze allemaal 
op de achterzijde. Meer weten? Kijk op de 
website www.stichtingloot.nl.
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De Topsport Talentscholen in Nederland:
 1 H.N. Werkman College Groningen 
 2 Zernike College Haren
 3 OSG Sevenwolden Heerenveen
 4 OSG Willem Blaeu Alkmaar
 5 Tabor College Hoorn
 6 Carmelcollege Emmen 
 7 Thomas a Kempis College Zwolle
 8 Calandlyceum Amsterdam
 9 OSG Echnaton Almere
 10 Haarlemmermeer Lyceum Hoofddorp
 11 Leonardo College Leiden
 12 Scala College Alphen aan de Rijn 
 13 CVO ’t Gooi Hilversum
 14 Veluws College Apeldoorn 
 15 CSG Het Noordik Almelo
 16 Het Stedelijk Lyceum Enschede
 17 Segbroek College Den Haag
 18 Leidsche Rijn College Utrecht
 19 Thorbecke Voortgezet Onderwijs Rotterdam
 20 Beekdal Lyceum/VMBO ’t Venster Arnhem
 21 Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen 
 22 Rodenborch College Rosmalen 
 23 Scheldemond College Vlissingen
 24 RSG ’t Rijks Bergen op Zoom 
 25 Koning Willem II College Tilburg 
 26 Sint-Joriscollege Eindhoven
 27 Het College Weert
 28 College Den Hulster Venlo
 29 DaCapo College Sittard 
 30 Trevianum Scholengroep Sittard

Vind alle informatie over de 
Topsport Talentscholen op: 

www.stichtingloot.nl

De Topsport Talentscholen 
worden ondersteund door OCW, VWS en NOC*NSF
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