
Maak kennis 
met de Topsport 
Talentscholen in

Noord-Holland 
en Flevoland

Daarnaast bieden veel Topsport Talentscholen 

een uitdagender sport- en beweegprogramma 

aan dan andere scholen in de regio.

De onderstaande Topsport Talentscholen in 

Noord-Holland en Flevoland stellen zich in 

deze brochure aan je voor.

Wat is dat eigenlijk, een 
Topsport Talentschool?
Op een middelbare school is het vaak lastig 

om topsport te combineren met onderwijs. 

Normale schooldagen gaan niet altijd samen 

met 15, 20 of nog meer uren training per 

week. Dat zou betekenen dat óf je sportpres-

taties, óf het onderwijs daaronder gaan lijden.

Op een Topsport Talentschool krijg je de kans 

om een schooldiploma te halen op het voor 

jou hoogst haalbare niveau én om op de door 

jou gewenste momenten te trainen en aan 

wedstrijden en toernooien deel te nemen. 



Nauwe samenwerking met NOC*NSF 
en talentcentra 
De 30 Topsport Talentscholen in Nederland zijn 
bij uitstek ingericht om jonge sporttalenten met 
een NOC*NSF talentstatus te begeleiden en 
hebben van het Ministerie van OCW een licentie 
ontvangen die ze in staat stelt om onderwijs 
en topsport optimaal te combineren. Om dat te 
bereiken worden onderwijsprogramma’s aan-
gepast, wordt extra begeleiding ingezet als dat 
nodig is en mag lesvrij worden gegeven voor 
trainingskampen en wedstrijden.
Om die reden werken de Topsport Talentscho-
len 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 topsportcoör-
dinatoren en -begeleiders en is er 
altijd intensief contact tussen de 
school en de sportbegeleiding. 

Bewezen en 
gegarandeerde kwaliteit 

De gecertificeerde topsportcoördinatoren 
en -begeleiders hebben veel contact met natio-
nale bonden, verenigingen in de regio en trainers. 
Op elke Topsport Talentschool geldt dat voldaan 
moet worden aan landelijk vastgelegde unifor-
miteitsregels en takenpakketten.
Elke Topsport Talentschool wordt eens in de drie 
jaar uitgebreid gecontroleerd en legt in jaarver-
slagen verantwoording af over het gevoerde 
beleid en de prestaties van de topsportleerlingen. 
Statusleerlingen van Topsport Talentscholen 
presteren op school gemiddeld beter dan de 
doorsnee Nederlandse middelbare scholier.
De Stichting LOOT (Landelijke Overleg Onderwijs 
en Topsport), onderhoudt nauwe contacten met 
NOC*NSF en het ministerie van OCW.

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. Meer weten? Sommige
Topsport Talentscholen organiseren een 
speciale informatiemiddag voor topsporters, 
andere scholen hebben een speciale info-
balie tijdens een Open Dag. Je kunt voor-
afgaand aan het bezoek aan een Topsport 
Talentschool bij jou in de buurt contact 
zoeken met de topsportcoördinator van 
die school. Zie de contactgegevens in 
deze brochure of kijk op de website van 

de school of op www.stichtingloot.nl.

Faciliteiten op een Topsport Talentschool

 Vermindering van het aantal verplichte lesuren

  Een flexibel lesrooster dat ruimte biedt voor  

trainingen en wedstrijden 

  (Gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken 

(voornamelijk in de bovenbouw)

  Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt  

door afwezigheid i.v.m. trainingen en wedstrijden, 

weg te werken

  Uitstel of aanpassing van proefwerken en/of 

schoolonderzoeken

  Begeleiding van een LOOT begeleider

 Eventueel gespreid examen over twee schooljaren

  Topsportbegeleiding daagt uit tot meer plaats- en 

tijdonafhankelijk leren, en leidt indien nodig tot 

gepersonaliseerd maatwerk
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Wil jij ook de allerbeste worden in jouw tak 
van sport? De OSG Willem Blaeu geeft jou als 
talentvolle maar vooral ambitieuze jonge spor-
ter de mogelijkheid om te ontdekken of je dat 
kunt bereiken, door extra te leren en te oefenen 
onder en of aansluitend aan schooltijden. 

Wij zetten ons in voor het ontwikkelen van 
talent zowel in de studie als in de sport nu en in 
de toekomst. Het is onze ambitie om maatwerk 
te organiseren zodat sport en studie goed op 
elkaar worden afgestemd. De OSG Willem Blaeu 
staat voor topsport, talentontwikkeling, ambitie, 
kwaliteit en trots.

  Dé Topsporttalentschool in Alkmaar  
met leerlingen vanuit Kennemerland,  
de Zaanstreek, IJmond, en de Noordkop

  VMBO-BB en KB, Mavo, Havo, Vwo en  
tweetalig onderwijs Havo en Vwo

   Samenwerking met het Van der Meijcollege 
voor VMBO-BB en KB 3e en 4e leerjaar

  Meer dan 300 ambitieuze sporters

OSG Willem Blaeu Alkmaar

Willem Blaeu werkt samen met vele RTC’s 
(Regionale Training Centra) en talentontwik-
kelingsprogramma’s waaronder VV Alkmaar 
(meisjesvoetbal), Rugby academy NW, Softbal, 
Judo, Wielrennen, Trampoline springen, Hockey, 
Tennis, Skiën, (Kunst)schaatsen, Golf en een 
eigen jongens voetbalacademie.
Het merendeel van de talentontwikkelings-
programma’s organiseert rondom de open dag 
trials, waarbij je de mogelijkheid krijgt om jouw 
talenten te tonen.
Wil je meedoen met de trials of komen kijken 
bij één van onze ontdekkingsmiddagen, voor-
lichtingsavonden of open dag? Neem dan  
contact met ons op.

Zoek, ontdek, leer en 
verbeter door te oefenen! 

(Johan Blaeu, zoon van Willem)

  Oud-leerlingen van OSG Willem Blaeu:  
Nycke Groot, Roxane Knetemann en Ron Vlaar

LOOT-coördinatoren: topsport@willemblaeu.nl  

Ontdekkingsmiddagen: 

18 november 2020 en 20 en 22 januari 2021 vanaf 14.00 uur

Informatieavonden: 

18 november 2020 en 20 januari 2021 vanaf 19.30 uur

Open dag: 29 januari 2021 van 15.00-21.00 uur

Houdt de site in de gaten vanwege de ontwikkelingen rondom het corona virus.

www.willemblaeu.nl  



Ontdek wat jij kunt bereiken is het motto van 
het Calandlyceum. Dat geldt voor al onze leer-
lingen maar natuurlijk vooral voor jou als jonge 
topsporter. Sport is één van de gezichtsbe-
palende aspecten van onze school, wat je ziet 
aan onze sportklassen en de topsportleerlijn. 

 Enige Topsport Talentschool in Amsterdam
 VMBO-t, HAVO, VWO, Gymnasium
  LOOT-brugklas (2 jaar) alleen voor leerlingen 
met een LOOT status
  HVLOOT klas voor bovenbouw leerlingen 
op havo en vwo niveau

  250 LOOT leerlingen op school
  Samenwerking met Ajax, CTO Amsterdam 
en Basketball Academie

Neem vooral contact met ons op als je meer 
informatie wilt. Bekijk ook onze website en 
kom kijken bij één van onze open avonden.

Calandlyceum Amsterdam

  Leerlingen van het Calandlyceum: 
skiër Jilles Douze en zwemster 
Esmee Vermeulen

www.calandlyceum.nl  LOOT-coördinatoren: loot@calandlyceum.nl 
Open dagen: 
Dinsdag 26 januari van 19.00-21.00 uur.

Zaterdag 30 januari van 10.00-13.00 uur.Houdt de site in de gaten vanwege de  
ontwikkelingen rondom het corona virus.



Haarlemmermeer Lyceum 
Hoofddorp

Sport zit diepgeworteld in het Haarlemmermeer 
Lyceum. Iedere klas is een ‘Sportklas’ en neemt 
deel aan de vele interne sporttoernooien, 
waarbij de winnaar uiteindelijk ‘Sportklas van 
het Jaar’ wordt. Deze prijs werd voor het eerst 
uitgereikt in de jaren ‘90 en is dus een echte 
traditie.

Omdat de school als ‘sportminded’ bekend staat 
zorgde dit, naast de hoeveelheid aan sportief 
ingestelde leerlingen, tot een aanzienlijke groei 
van jonge talentvolle sporters. Om deze sport-

talenten een eerlijke kans te geven om hun 
school te kunnen combineren met hun topspor-
tambities, bieden wij een onderwijsprogramma 
op maat aan. In overleg met de betrokkenen 
wordt telkens bekeken wat de beste optie is 
voor jou, om de schoolloopbaan en de sportam-
bities zo goed mogelijk samen te laten gaan.
Ook als je tegen een LOOT-status aan hangt 
kunnen wij een aantal faciliteiten bieden vanuit 
een Prospect-status. 
Neem vooral contact met ons op of kom kijken 
bij één van onze open dagen.

Locatie Zuidrand
(Dalton)

VWO, HAVO

Open dagen:

2 en 3 februari

18.30 - 21.00 uur

Locatie
Baron de Coubertin
(Tweetalig Onderwijs)

VWO, HAVO, VMBO–TL

Open dagen:

26 en 27 januari

18.30 - 21.00 uur

Locatie 
Hoofdvaart College
VMBO-TL, VMBO-GL,

VMBO-K, VMBO-B

Open dagen:

4 en 5 februari

18.30 - 20.30 uur

LOOT-coördinatoren: 

loot@haarlemmermeerlyceum.nl www.haarlemmermeerlyceum.nl  

Houdt de site in de gaten vanwege de ontwikkelingen rondom het corona virus.



Tabor College Hoorn
Neem contact op met onze Topsportcoördinator, 
hij kan je er alles over vertellen. En je bent na-
tuurlijk van harte welkom op onze open dagen.

   De enige Topsport Talentschool in 
de omgeving Hoorn/Enkhuizen

   Vmbo, mavo, havo, atheneum, 
gymnasium en tweetalig onderwijs 

   Uitstekend bereikbaar met het openbaar 
vervoer

 Tabor Topsporttalent Evelien Vijn en oud-leerling Marco Bizot

Tabor College, één naam, drie unieke scholen. 
Elk met een eigen sfeer en karakter. Maar ze 
hebben één belangrijke overeenkomst: ze halen 
het beste in jou naar boven! Het Tabor College is 
al sinds 2006 Topsport Talentschool. We vertel-
len je graag wat we je kunnen bieden als je een 
topsportstatus van NOC*NSF hebt. Heb je geen 
topsportstatus, maar sport je op hoog niveau en 
train je veel, ook dan zetten we onze deskun-
digheid graag in om je te helpen bij het combi-
neren van topsport en school. 

Topsportcoördinator Tabor College: Mark Jeninga, mb.jeninga@tabor.nl.

vmbo, mavo, 
6 profielen, 3 vakcollegeroutes

mavo, havo, vwo,
sport-, kunst- en technologielijn

havo, atheneum, 
gymnasium, tweetalig onderwijs

www.dampte.nl www.oscarromero.nl www.werenfridus.nl

Foto: Andy Zuidema

Foto: timsimaging

Natuurlijk hopen we je dit schooljaar te zien tijdens ons Open Huis. De manier waarop we
ze gaan organiseren, zal echter afhangen van de coronamaatregelen op dat moment. 

Houdt de sites van onze locaties in de gaten voor de meest recente informatie.



Echnaton-Helen Parkhurst 
Almere

Tabor College Hoorn
  Helen Parkhurst 
topper Noah Haase

Echnaton
Wil jij vooral leren of liever ook doen? Alles is op 
Echnaton mogelijk. Stippel jouw persoonlijke route uit 
en maak gebruik van de mogelijkheid om altijd op te 
stromen. Zo hebben we bbl-, kbl-, mavo-, en havo/
vwo-klassen, maar kun je ook kiezen voor onze com-
biklassen (bbl/kbl, kbl/mavo of mavo/havo).
Als jij een laatbloeier, twijfelaar of gewoon een 
groeidiamant bent, stap dan in een combiklas en 
haal het beste uit jezelf.

Helen Parkhurst
Daltonschool voor mavo, havo en vwo. 
Helen Parkhurst biedt authentiek en modern dalton-
onderwijs aan dat leerlingen aanzet tot actief en  
onderzoekend leren. Zo leer je je eigen keuzes te 
maken en je talenten te ontwikkelen.

Open dag: zaterdag 16 januari

9.30 - 13.00 uur

LOOT-coördinator: Jaap van ‘t Hoff
j.vanthoff@helenparkhurst.asg.nl

www.helenpark.nl

Open dag: vrijdag 15 januari

LOOT-coördinator: Ramon Koek

r.koek@echnaton.asg.nl

www.echnaton.nl

          De Topsport 
         Talentschool voor 
     Topsporters binnen 

  de regio Almere,
Amsterdam Zuid-Oost, 

 Lelystad.

Foto: Andy Zuidema

Foto: René Lagerwaard

Houdt de sites in de gaten vanwege de 

ontwikkelingen rondom het corona virus.



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

Contactgegevens en adressen

OSG Willem Blaeu - Alkmaar
Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar

Tel. (072) 512 2477

osg@willemblaeu.nl (algemeen)

topsport@willemblaeu.nl (LOOT-coördinator)

www.willemblaeu.nl

Calandlyceum - Amsterdam
Pieter Calandlaan 182, 1068 NT Amsterdam

Tel. (020) 667 5353

info@calandlyceum.nl (algemeen)

loot@calandlyceum.nl (LOOT-coördinator)

www.calandlyceum.nl

Haarlemmermeer Lyceum - Hoofddorp
Baron de Coubertinlaan

Baron de Coubertinlaan 2, 2134 CG Hoofddorp

Zuidrand

Nieuwe Molenaarslaan 20, 2134 AS Hoofddorp

Tel. (023) 563 1644

info@haarlemmermeerlyceum.nl (algemeen)

loot@haarlemmermeerlyceum.nl (LOOT-coördinator)

www.haarlemmermeerlyceum.nl

Tabor College - Hoorn
Tabor College d’Ampte

Berkhouterweg 5, 1624 NS Hoorn 

Tel. (0229) 284 151 

dampte@tabor.nl (algemeen)

i.valkenburg@tabor.nl (LOOT-coördinator)

www.dampte.nl

Tabor College Oscar Romero

Bouwsteen 1, 1625 PD Hoorn 

Tel. (0229) 285 685 

oscar-romero@tabor.nl (algemeen)

g.kessen@tabor.nl (LOOT-coördinator)

www.oscarromero.nl

Tabor College Werenfridus

De Keyzerstraat 1, 1624 BX Hoorn 

Tel. (0229) 285 828 

werenfridus@tabor.nl (algemeen)

hj.blom@tabor.nl (LOOT-coördinator)

www.werenfridus.nl

Echnaton-Helen Parkhurst - Almere
Echnaton

Zwolleweg 1, 1324 EL Almere 

Tel. (036) 533 1220 

info@echnaton.nl (algemeen)

r.koek@echnaton.asg.nl (LOOT-coördinator)

www.echnaton.nl

Helen Parkhurst

Bongerdstraat 1, 1326 AA Almere

Tel. (036) 533 7000

info@helenparkhurst.asg.nl (algemeen)

j.vanthoff@helenparkhurst.asg.nl (LOOT-coördinator)

www.helenpark.nl

 

www.stichtingloot.nl


