
 

 

KWC - Topsportvriendelijke school 
 

Het KWC is een school waar ruimte wordt geboden voor de ontwikkeling van sporttalenten. 

De school probeert het talent van alle leerlingen te herkennen en te erkennen. Dit doen we 

omdat we vinden dat elke leerling zich optimaal moet kunnen ontwikkelen. Door deze 

talentvolle jongeren te ondersteunen is het mogelijk dat de leerling school- en 

(top)sportcarrière optimaal kan combineren. 

 

Status 

Sporters met een landelijke NOC*NSF-talentstatus komen in aanmerking voor 

ondersteuning; concreet betekent dit dat je één van de onderstaande talentstatussen moet 

hebben: 

1. Belofte 

2. Nationaal Talent 

3. Internationaal Talent 

Daarnaast biedt het KWC ook ondersteuning aan sporters met een: 

4. Regiostatus (toegekend door Topsport Gelderland) 

5. KWC-sporttalentstatus: deze geeft uitzicht op de eerder genoemde statussen en wordt  

    toegekend door het KWC  

 

Aanmelding/procedure 

1. Neem contact op met de coördinator sporttalenten of meldt je sportambities aan je  

    mentor; 

2. Vul een registratieformulier in, na contact met de coördinator; 

3. Jij en je ouder(s)/verzorger(s) hebben een gesprek met de coördinator; 

4. De coördinator zal, na mogelijk overleg met Topsport Gelderland en afdelings- 

    coördinator, uitspraak doen over het erkennen/toekennen van een status en de daarbij 

    geboden ondersteuning vanuit het KWC; 

5. Als duidelijk is dat je beschikt over een ‘geldige’ talentstatus, zullen er afspraken  

    gemaakt worden over de combinatie school/sport, gericht op jouw persoonlijke situatie  

    (gelet op de onderwijswetgeving). 

 

Ondersteuning 

- Indien mogelijk een lesrooster op maat samenstellen. 

- 2 x per jaar een gezamenlijke bijeenkomst, waarbij een topsport gerelateerd thema  

  centraal staat. 

- Beschikbare vaste spreekuren waarbij de voortgang en planning besproken worden. 

- Extra begeleiding buiten de spreekuren. 

- Rustige studieruimte beschikbaar voor sporttalenten. 

- Mogelijkheid tot het schuiven van huiswerk en toetsen. 

- Mogelijkheid tot het volgen van lessen in een parallelklas. 

- Indien nodig contact opnemen met trainer/coach. 

- Volgen van de sportprestaties. 

- Mogelijkheden tot trainings- en wedstrijdverlof. 

 



 

 

Het uitgangspunt is dat onderwijs leidend is. De school kan faciliteiten verlenen maar is 

daartoe niet verplicht. De praktijk kan dus zijn dat er voor verschillende leerlingen ook 

verschillende, individuele afspraken gemaakt worden. 

 

Tegenprestaties 

- De leerling behaalt schoolresultaten waarmee hij/zij bevorderd kan worden naar het 

  volgende leerjaar. 

- Per periode minimaal eenmaal gebruikmaken van het spreekuur. 

- Leerlingen moeten over een zekere mate van zelfstandigheid beschikken om eigen 

  doelen te stellen en op basis hiervan keuzes te maken. 

- Plannen, met een goede planning win je geen wedstrijden, maar creëer je wel de juiste  

  voorwaarden. 

- Doorgeven van een jaarplanning met wedstrijddagen en trainingstijden. 

- Doorgeven behaalde prestaties. 

- Aanleveren pr-materiaal. 

- Ouder(s)/verzorger(s) nemen direct contact op met de coördinator bij vragen of  

  onduidelijkheden over sport en studie. 

- Van sporttalentleerlingen wordt verwacht dat zij op een correcte en verantwoordelijke  

  wijze gebruikmaken van de toegekende faciliteiten. Misbruik van de faciliteiten zal  

  kunnen leiden tot uitsluiting van het gebruik daarvan. 

- Ouder(s)/verzorger(s) dienen ruim van tevoren een verlofaanvraag in. 

De coördinator is de spil tussen jou, je coach, je ouder(s)/verzorger(s) en je docenten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer W. (Wilrit) Bos, 

e-mailadres: BOW@kwc-culemborg.nl.  

          

 

 


