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Keurmerk TOPSPORTTALENT SCHOOL verhoogt kwaliteit 
en biedt onderscheidend vermogen  

Onderscheidend vermogen en bestaansrecht van 
TOPSPORT TALENTSCHOLEN 

TOPSPORT TALENTSCHOLEN voldoen per definitie aan 
vastgestelde kwaliteitseisen 

Keurmerk TOPSPORT TALENTSCHOLEN 

Rendement Voorwaarden Beleidsregels 

Toelichting 
n  Wanneer scholen voldoen aan de 

beleidsregels* van OCW kunnen zij in 
aanmerking komen voor een LOOT-licentie. 
Indien deze is toegekend, mogen zij 
zichzelf een LOOT-school noemen. 

n  Wanneer scholen bovenop deze 
beleidsregels voldoen aan door stichting 
Loot gestelde eisen, komen zij in 
aanmerking voor het keurmerk “TOPSPORT 
TALENTSCHOOL”. 

n  De introductie van dit keurmerk 
bewerkstelligt dat alle TOPSPORT 
TALENTSCHOLEN per definitie voldoen aan 
vastgestelde kwaliteitseisen. 

n  Met deze gegarandeerde kwaliteit 
onderscheiden TOPSTPORT TALENTSCHOLEN 
zich van andere scholen die een combinatie 
van sport en onderwijs aanbieden. 



Procesafspraken rondom het verkrijgen van het keurmerk 

Toelichting 
1.   Wanneer het keurmerk geïntroduceerd wordt, 

krijgen alle huidige TOPSPORT 
TALENTSCHOLEN het keurmerk. 

2.   Wanneer de school het keurmerk heeft: 
n  Tussentijdse audits kunnen niet leiden tot 

het ‘afnemen’ van het keurmerk, maar 
kunnen er wel toe leiden dat er sneller een 
certificerende Audit plaatsvindt. 

n  Jaarverslagen van de school worden 
teruggekoppeld aan Stichting LOOT; deze 
kunnen aanleiding zijn voor vervroegde 
‘Herauditering’. 

n  Audits worden uitgevoerd door twee 
bestuursleden van de Stichting LOOT 
aangevuld met een lid uit de ledenraad en 
de Landelijk LOOT coördinator. 

n  In de audit is ook aandacht voor het lerend 
vermogen van scholen; hiermee wordt 
gezorgd dat het keurmerk niet ‘statisch’ 
wordt. 

3.   Wanneer de school niet (meer) voldoet aan 
de eisen van het keurmerk: 
n  De school verliest het keurmerk ‘TOPSPORT 

TALENTSCHOOL niet direct; De school krijgt 
1 jaar de tijd om waar nodig een 
kwaliteitsslag te maken. 

n  Wanneer de school in dat jaar niet bereid of 
capabel is aan de kwaliteitseisen van het 
keurmerk te voldoen, kan de stichting een 
negatief advies aan OCW uitbrengen. 

(Zelf) evaluatie op 
basis van de 

vereisten die gesteld 
worden in het 

keurmerk * 

Certificerende Audit 

Of  

Herauditering 

Tussentijdse audit: 
Soft-check op basis van 

procedures 

Volgen van procedurele 
afspraken (jaarverslagen, 
jaarplannen, visitaties) 

De school is een TOPSPORT 
TALENTSCHOOL 

Wanneer van toepassingen: 
op basis van tussentijdse 

audit aanscherpingen 
doorvoeren 

‘Voldoet	  aan	  
kwaliteitseisen’	  

De school is geen 
TOPSPORT TALENTSCHOOL 

meer 

Middels uitvoering van een 
verbeterplan 

doorgroeien naar 
TOPSPORT TALENT-SCHOOL 

Maximaal 4 jaar 

‘Voldoet	  nog	  	  
niet	  aan	  	  

kwaliteitseisen’	  

2

Alle bestaande TOPSPORT TALENTSCHOLEN krijgen het  
keurmerk bij de introductie hiervan 

1
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Iedere Topsport Talentschool moet voldoen aan de laatste 
versie van de Beleidsregel “verstrekking LOOT-licentie” 

Aantal LOOT-leerlingen 

n  Op de school zitten tenminste 35 LOOT-leerlingen, 
waarvan per sport maximaal 11 leerlingen meetellen. 

n  Hiervan mag worden afgeweken als: 
n  Deze voorwaarde tot gevolg heeft dan een provincie 

geen enkele LOOT-licentie wordt verstrekt; dan: 
tenminste 10 LOOT-leerlingen, waarvan max. 1/3 
dezelfde sport beoefend 

n  Op de school 20 LOOT-leerlingen zitten die  op het 
VMBO onderwijs volgen; ook hier: max. 1/3 
beoefent dezelfde sport. 

Personeels bestand voldoet aan gestelde eisen 

n  Op de school is personeel aanwezig en aanspreekbaar 
op de afstemming van de werkzaamheden de verband 
houden met de LOOT-licentie. 

n  Deze medewerkers voorzien in de begeleiding van de 
LOOT-leerlingen.  
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De inhoud van het keurmerk bestaat uit 5 pijlers 

…biedt onderwijs op 
maat 

…biedt 
hoogwaardige 

begeleiding op maat 

…is aantoonbaar 
actief in haar 

sportregio 

…heeft haar 
continuïteit 
gewaarborgd 

…neemt actief en 
constructief deel 

aan het LOOT-
netwerk 

Een TOPSPORT TALENTSCHOOL… 

In elke pijler wordt het onderscheid gemaakt tussen: 
n Voorwaarden: datgene wat de school ingericht/op orde moet hebben 
n Rendement: datgene waar de kwaliteit van de school aan wordt afgemeten 



Een TOPSPORT TALENTSCHOOL 
biedt onderwijs op maat 

Voorwaarden Rendement 

n  De TTS-school richt in overleg met ouders en leerlingen het 
onderwijsprogramma in in het belang van het sporttalent. 

n  Er is continue inzicht in de resultaten en voortgang van status-
leerlingen 

n  De onderwijsresultaten zijn minimaal in overeenstemming met het 
instroom niveau. 

n  Het normale schoolrendement van de reguliere leerlingen vertoont 
procentueel hetzelfde beeld als dat van de Topsport Talent leerlingen. 

n  Leerlingen zijn tevreden over het individuele maatwerk in het 
onderwijsprogramma en de ondersteuning door de docenten. 

n  Ouders zijn tevreden over het individuele maatwerk in het 
onderwijsprogramma en de ondersteuning door de docenten. 

n  Digitaal leerlingvolgsysteem bevat: 
n  Vergelijking niveau van huidige 

resultaten met resultaten bij aanmelding 
n  In hoeverre is/blijft de leerling op koers 

t.o.v. klasgenoten 
n  Meerjarenplan sport/onderwijs van de 

betreffende leerling 
n  Gemaakte afspraken over ontheffingen 
n  Het leerlingvolgsysteem is up-to-date en 

staat open voor begeleiders en andere 
betrokkenen. 

n  Tevredenheid van ouders en leerlingen 
wordt gemeten in een vragenlijst 

n  Alle TTS gebruiken dezelfde digitale 
vragenlijst, zodat resultaten 
‘gebenchmarkt’ kunnen worden. 

n  De vragenlijst is gekoppeld aan het systeem 
Vensters voor verantwoording.  

n  In een individuele overeenkomst (contract) 
tussen de school en de status leerling is 
vastgelegd welke, en voor welke periode, 
wederzijdse afspraken gemaakt zijn. 

n  Het onderwijsprogramma is aantoonbaar 
aangepast wanneer de situatie van de 
leerling daar aanleiding toe heeft gegeven 

n  Het programma dat geboden wordt is zo 
volledig mogelijk; ouders en leerlingen 
hebben actief om ontheffing gevraagd en dit 
is gedocumenteerd. 



Een TOPSPORT TALENTSCHOOL 
biedt hoogwaardige begeleiding op maat 

Voorwaarden Rendement 

n  De begeleider voert regelmatig 
begeleidingsgesprekken gericht op de combinatie 
sport-onderwijs 
n  Doelstellingen gesprekken 
n  Voortgangsgesprekken 
n  Evaluatiegesprekken  

n  De school heeft een adequaat begeleidingsteam 
met gecertificeerde begeleiders 

n  Er is voldoende tijd om leerlingen te begeleiden. 

n  Leerlingen zijn tevreden over het maatwerk in de 
begeleiding en hun docenten. 

n  Ouders zijn tevreden over het maatwerk in de 
begeleiding en hun docenten. 

n  Het begeleidingsteam: 
n  Minimaal één begeleider met een 

onderwijsbevoegdheid. 
n  Begeleiders hebben relevante 

cursussen gevolgd.  
n  Begeleiders zijn gecertificeerd, en 

onderhouden periodiek deze 
cerficering.  

n  Docenten zijn bekend met (de 
rolverdeling binnen) het team 

n  Begeleiding 
n  In het basis takenpakket is 

voldoende tijd gereserveerd voor de 
begeleiding van leerlingen 

n  Begeleidingsgesprekken zijn volgens 
de voorschriften gedocumenteerd 
en leveren zichtbaar input aan het 
onderwijsprogramma van de leerling 

n  Tevredenheid van ouders en leerlingen 
wordt gemeten in een vragenlijst. 



Een TOPSPORT TALENTSCHOOL 
is aantoonbaar actief in haar sportregio 

Voorwaarden Rendement 

n  De school is actief in het informeren en 
beïnvloeden van haar sportregio. 

n  De school heeft effectieve relaties met trainers, 
verenigingen en bonden. 

n  Een groot aandeel van de NOC-NSF leerlingen in 
de regio zit op de school 

n  Ten minste 60% van de NOC-NSF status-
leerlingen uit de regio gaat naar de 
TOPSPORT TALENTSCHOOL. 

n  Bij bovenstaande de volgende 
voorwaarde: de kwaliteit van het 
onderwijs en de begeleiding van 
statusleerlingen is gegarandeerd. 

n  Sportrelaties zijn tevreden over de 
samenwerking. Dit blijkt uit: 
n  Aantal klachten 
n  Feedback die de school gekregen 

heeft van sportrelaties 
n  Evt. afgenomen enquêtes 

n  Goede relaties monden uit in ten 
minste 3 samenwerkingsrelaties met 
getekende overeenkomsten. 

n  TOPSPORT TALENTSCHOLEN worden 
genoemd in de gemeentelijke 
documentatie. 

n  Medewerkers van de school zijn actief 
in het olympisch netwerk. 



Een TOPSPORT TALENTSCHOOL 
heeft haar continuïteit geborgd 

Voorwaarden 

n  De school heeft haar visie op sport en onderwijs vastgelegd  
n  ‘Sport’ is opgenomen in het strategische beleidsplan (schoolplan); middelen voor sport zijn vrijgemaakt 

in het meerjaren formatieplan 

n  Samenwerking met de schoolleider: 
n  Taakverdeling tussen schoolleider en 

coördinator is vastgelegd in het 
jaarverslag. 

n  Door de school gemandateerd 
vertegenwoordiger 
(portefeuillehouder) neemt zitting 
in de ledenraad. 

n  Beleidsstukken: 
n  Sport is expliciet opgenomen in het 

strategisch beleidsplan 
n  Het jaarplan is gericht op de 

keurmerkaudit, met bijbehorende 
kpi’s.  



Een TOPSPORT TALENTSCHOOL 
neemt actief en constructief deel aan het LOOT-netwerk 

Voorwaarden 

n  De school levert een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van de stichting 
n  De school werkt actief samen met andere TOPSPORT TALENTSCHOLEN 

n  Inhoudelijke bijdrage aan de stichting: 
n  De school neemt deel aan de 

coördinatoren- en ledenraad. 
n  Jaarplan is afgestemd op het 

beleidsplan van de stichting (denk 
hierbij aan e-learning, fysieke 
conditie en topsport talent attitude) 

n  Samenwerking met andere TOPSPORT 
TALENTSCHOLEN 
n  Er wordt samengewerkt met andere 

TOPSPORT TALENTSCHOELN in de 
regio en deze samenwerking wordt 
geëvalueerd.  

n  Topsporttalentscholen helpen elkaar 
bij het evalueren de kwaliteitseisen, 
zoals in dit document verwoord.  



Op basis van de 5 pijlers van het keurmerk wordt het  
volgende dashboard voor rendement gebruikt 

Leerlingen en ouders 
n  Tevredenheid met onderwijs en 

begeleiding voldoen aan gestelde 
eisen. 

n  De tevredenheid van leerlingen en 
ouders is vastgesteld m.b.v. een 
enquête 

Sportrelaties 
n  Sportrelaties hebben aantoonbaar 

feedback gegeven op de kwaliteit 
van de samenwerking met de 
school. (mogelijk is hier ook een 
enquête voor ingezet) 

Onderwijs niveau 
n  Het niveau van de leerlingen is 

hoger, of gelijk aan het niveau 
waarop ze zijn ingestroomd. 

n  Voor eerstejaars geldt: het niveau 
van de CITO-score, voor 
zijinstromers geldt: het advies van 
de school van herkomst. 

Onderwijs op maat 
n  Het onderwijsprogramma is op 

maat gemaakt voor leerlingen. 
Hierbij: 
n  Hebben ouders actief om 

ontheffing gevraagd 
n  Wordt een zo compleet 

mogelijk onderwijsprogramma 
aangeboden 

Tevredenheid betrokkenen 

Enquêtes en feedback 

Onderwijs kwaliteit 

Leerlingvolgsysteem en  
documentatie 

Sportrelaties 
n  Ten minste 3 vastgelegde 

samenwerkingsverbanden met 
sportrelaties uit de omgeving. 

Marktaandeel 
n  60% van de NOC-NSF status-

leerlingen zit op de TOPSPORT 
TALENTSCHOOL 

Zichtbaarheid in de regio 
n  TOPSPORT TALENTSCHOLEN 

worden genoemd gemeentelijke 
documentatie 

Zichtbaarheid in het LOOT-netwerk 
n  Andere TOPSCPORT 

TALENTSCHOLEN zijn tevreden 
over de samenwerking met de 
school 

Zichtbaarheid  

Leerlingvolgsysteem en  
documentatie 



Op basis van de 5 pijlers van het keurmerk wordt het volgende 
dashboard voor voorwaarden gebruikt 

n  Het leerlingvolgsysteem is up-to-
date 

n  Het leerlingvolgsysteem is 
continue inzichtelijk voor 
begeleiders en andere 
betrokkenen 

n  Begeleidingsgesprekken worden 
goed gedocumenteerd en gebruikt 
als input voor opstellen 
onderwijsprogramma 

Leerlingvolgsysteem 

n  Basistakenpakketten voldoen aan 
gestelde eisen 
n  Leden begeleidingsteam 
n  Coördinator 

n  Overlegstructuren zijn expliciet 
gemaakt 
n  Coördinator- schoolleider 
n  Binnen het begeleidingsteam 

n  Jaarplannen, formatieplannen en 
strategische beleidsplannen 
voldoen aan gestelde eisen. 

n  Jaarplannen zijn afgestemd op het 
beleidsplan van de stichting. 

n  Medewerkers van de school nemen 
(zichtbaar) deel aan 
sportactiviteiten in de regio en 
zijn actief in het olympisch 
netwerk. 

n  De school neemt deel aan de 
Coördinatoren- en ledenraad. 

Gespreksdocumentatie Organisatiestructuur 

Documentatie Activiteit in de regio Het LOOT-Netwerk 
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Toelichting op de opbouw van het 
accrediteringsinstrument 

Toelichting 
In de opbouw van het instrument staat het gebruiksgemak centraal. Hieronder zijn de gestelde eisen waaraan een 
TOPSPORT TALENTSCHOOL moet voldoen overzichtelijk weergegeven per pijler. Bij iedere eis kan worden 
aangegeven of de school wel of niet aan deze eis voldoet. 
 
Een aantal eisen behoeven nadere toelichting. Deze toelichting zijn terug te vinden in de bijlagen (moet nog 
ontwikkeld worden).  



Opbouw van het accrediteringsinstrument 

Adequate 
begeleiding van 

leerlingen 

Positie in het LOOT-
netwerk 

Waarborgen van 
continuïteit Positie in de regio 

Kwalitatief onderwijs 
op maat 

Voldoet aan de 
wettelijk eisen 
‘LOOT-school’ 



Gestelde eisen aan de LOOT-licentie 
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Voorwaarden 

Het aantal LOOT-leerlingen voldoet aan de gestelde eisen 

De school werkt samen met tenminste 3 sportverenigingen die op landelijk niveau actief zijn.  

De school beschikt over een inzichtelijke structuur van  LOOT-coördinatie en LOOT-begeleiding.  

De school beschikt over personeelsleden die LOOT-leerlingen begeleiden. 

Oorzaak voor het niet voldoen aan elementen uit het keurmerk:  
 
 
 
 
De volgende stappen worden gezet om de elementen die niet voldoen op te pakken: 

Voldoet	   Voldoet	  
niet	  

Volgende pagina 



Kwalitatief onderwijs op maat (I) 
Voorwaarden 

Wanneer het een LOOT-leerling betreft is dit duidelijk aangegeven in het lvs.  

In het lvs is een individuele overeenkomst (contract) met de leerling opgenomen. 

Het lvs is toegankelijk voor begeleiders en andere betrokkenen. 

Het lvs biedt actuele inzage in de ontwikkeling van de leerling. 

Als een leerling van niveau wisselt, is dit goed beargumenteerd in het lvs. 

Oorzaak voor het niet voldoen aan elementen uit het keurmerk:  
 
 
 
 
De volgende stappen worden gezet om de elementen die niet voldoen op te pakken: 

Voldoet	   Voldoet	  
niet	  
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Kwalitatief onderwijs op maat (II) 
Rendement/opbrengsten Voldoet	   Voldoet	  

niet	  

Het niveau van de leerling is gelijk aan of hoger dan het instroomniveau. 

Het schoolrendement van de statusleerlingen (doorstroom, afstroom, studievertraging en examenresultaten) 
wijkt niet af van dat van reguliere leerlingen.  

Het onderwijsprogramma van de statusleerlingen is wanneer mogelijk aangepast; uitgangspunt is een zo volledig 
mogelijk onderwijsprogramma.  

Meer dan 90% van de ouders en meer dan 75% van de leerlingen is tevreden over het maatwerk in het 
onderwijsprogramma. (onderzocht m.b.v. uniforme digitale enquêtes.) 

Meer dan 90% van de ouders en meer dan 75% van de leerlingen is tevreden over de ondersteuning die leerlingen 
krijgen van docenten. (onderzocht m.b.v. uniforme digitale enquêtes.) 

Oorzaak voor het niet voldoen aan elementen uit het keurmerk:  
 
 
 
 
De volgende stappen worden gezet om de elementen die niet voldoen op te pakken: 
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Adequate begeleiding van leerlingen (I) 

Voorwaarden 

Het begeleidingsteam bevat tenminste één begeleider met een onderwijsbevoegdheid. 

Alle begeleiders en loot-coördinatoren hebben relevante cursussen gevolgd en zijn gecertificeerd. 

Alle begeleiders uit het begeleidingsteam onderhouden de benodigde vaardigheden periodiek. 

Begeleidingsgesprekken tussen leerling en begeleiders vinden volgens afspraken plaats. 

Begeleidingsgesprekken worden gedocumenteerd in de daarvoor ontwikkelde formats, en leveren input aan het 
onderwijsprogramma van de leerling. 

De procedure voor het aanpassen van het PTO van een LOOT-leerling is inzichtelijk vastgelegd: De coördinator doet het 
voorstel voor de aanpassing aan de schoolleiding, waarop de schoolleiding dit voorlegt aan de betrokken docenten.  

Oorzaak voor het niet voldoen aan elementen uit het keurmerk:  
 
 
 
 
De volgende stappen worden gezet om de elementen die niet voldoen op te pakken: 

Voldoet	   Voldoet	  
niet	  
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Adequate begeleiding van leerlingen (II) 

Rendement/opbrengsten Voldoet	   Voldoet	  
niet	  

Uit de documentatie blijkt dat de begeleidingsgesprekken aan de gestelde eisen voldoen. 

Meer dan 75% van de ouders en meer dan 90% van de leerlingen is tevreden over het maatwerk in de begeleiding 
van leerlingen. (onderzocht m.b.v. uniforme digitale enquêtes.) 

Oorzaak voor het niet voldoen aan elementen uit het keurmerk:  
 
 
 
 
De volgende stappen worden gezet om de elementen die niet voldoen op te pakken: 
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Borging van continuïteit 

Voorwaarden 

De topsportcoördinator en de schoolleider overleggen periodiek.  

Een door de schoolleiding gemandateerd vertegenwoordiger neemt zitting in de ledenraad.  

Keurmerk-eisen komen expliciet terug in de jaarplannen van de school.  

De elementen van het keurmerk worden expliciet genoemd in de jaarverslagen van de school.  

Oorzaak voor het niet voldoen aan elementen uit het keurmerk:  
 
 
 
 
De volgende stappen worden gezet om de elementen die niet voldoen op te pakken: 

Voldoet	   Voldoet	  
niet	  
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Positie in de regio 

Rendement/opbrengsten Voldoet	   Voldoet	  
niet	  

De school streeft er actief naar om ten minste 60% van de statusleerlingen in de regio naar de school te laten 
gaan.  

De Topsport Talentschool heeft ten minste 3 samenwerkingsrelaties met sportbonden aangesloten bij NOC*NSF 
en/of sportverenigingen op landelijk niveau. 

Uit de evaluaties van de samenwerking blijkt dat sportverenigingen uit de regio tevreden zijn over de 
samenwerking met de TOPSPORT TALENTSCHOOL.  

De TOPSPORT TALENTSCHOOL wordt regelmatig genoemd in de plaatselijke media. 

Oorzaak voor het niet voldoen aan elementen uit het keurmerk:  
 
 
 
 
De volgende stappen worden gezet om de elementen die niet voldoen op te pakken: 
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Positie in het Loot-netwerk 

Voorwaarden 

De school neemt met gemandateerde vertegenwoordiger zitting in de coördinatoren- en ledenraad. 

Afgevaardigden van de school consulteren andere scholen op regelmatige basis met als doel inspiratie op te doen 
en van elkaar te leren.  

Strategische keuzes van de LOOT school zijn afgestemd met andere LOOT scholen in de regio. 

Resultaten van audits zijn openbaar voor andere scholen. 

Oorzaak voor het niet voldoen aan elementen uit het keurmerk:  
 
 
 
 
De volgende stappen worden gezet om de elementen die niet voldoen op te pakken: 

Voldoet	   Voldoet	  
niet	  
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Toelichting ‘gestelde eisen aan de LOOT-licentie’ 

Aantal LOOT-leerlingen 

n  Op de school zitten tenminste 35 LOOT-leerlingen, waarvan per sport maximaal 11 leerlingen meetellen. 
n  Hiervan mag worden afgeweken als: 

n  Deze voorwaarde tot gevolg heeft dan een provincie geen enkele LOOT-licentie wordt verstrekt; dan: tenminste 10 
LOOT-leerlingen, waarvan max. 1/3 dezelfde sport beoefend 

n  Op de school 20 LOOT-leerlingen zitten die  op het VMBO onderwijs volgen; ook hier: max. 1/3 beoefent dezelfde 
sport. 
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Terug naar het 
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Toelichting ‘kwalitatief onderwijs op maat’ 

Individuele overeenkomst 

n  De individuele overeenkomsten met leerlingen dienen aan de volgende eisen te voldoen: 
n  Afspraken rondom ontheffingen zijn vastgelegd 
n  Overige afspraken met de leerling zijn vastgelegd 
n  Ontheffingen zijn bevestigd door de ouders/verzorgers van de leerlingen; zij hebben een akkoord op deze 

ontheffingen getekend. 
n  De individuele overeenkomst is in overleg met de decaan van de leerling opgesteld.  

Kw
al

it
at

ie
f 

on
de

rw
ij

s 
 

op
 m

aa
t 

Terug naar het 
instrument 



Toelichting ‘adequate begeleiding van leerlingen’ 
Relevante cursussen voor LOOT-begeleiders 

n  De LOOT-begeleiders hebben de ‘opleiding voor LOOT-begeleiders en LOOT-coördinatoren’ gevolgd 
n  In deze opleiding komen de 4 componenten van het begeleiden aanbod: 

n  Organisatorische component 
n  Pedagogische component 
n  Coach component 
n  Netwerk component 

Gestelde eisen aan begeleidingsgesprekken 

n  Met iedere leerling worden minimaal 3 begeleidingsgesprekken per jaar gevoerd: 
n  Doelstellingengesprek (start van het schooljaar) 
n  Voortgangsgesprek  
n  Evaluatiegesprek (einde van het schooljaar 

n  Onderwerpen die in deze gesprekken aan de orde komen zijn: (aanscherping van) doelstellingen, afspraken en 
evaluatie van de begeleiding. 

Formats voor vastleggen begeleidingsgesprekken met leerlingen 

n  De begeleidingsgesprekken met leerlingen worden vastgelegd in de daarvoor ontwikkelde formats. Elk 
begeleidingsgesprek (doelstellingen-, voortgangs- en evaluatiegesprek) kent een eigen format.  

n  De verslagen worden ondertekend door leerlingen, begeleider. Daarnaast ondertekent de ouder het 
doelstellingengesprek.  

n  De verslagen worden opgeslagen in het leerlingvolgsysteem, zodat deze bij opvraag beschikbaar zijn.  
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Toelichting ‘positie in de regio’ 

Samenwerkingsovereenkomst met sportverenigingen in de regio 

n  In de overeenkomst zijn minimaal de volgende drie punten opgenomen: 
n  Een goede afstemming van trainingstijd en onderwijstijd van de NOC*NSF statusleerling. 
n  Regelmatige evaluatie van de school- en sportresultaten van de leerling; deze evaluatie vind plaats door de 

leerling, de ouders, de school en de sportvereniging. 
n  Een jaarlijkse eindevaluatie met sportrelaties met als doel de samenwerking waar nodig te verbeteren.  
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Eisen die gesteld worden sportverenigingen waarmee samengewerkt wordt 

n  Er zijn minimaal 3 samenwerkingsverbanden 
n  Sportbonden zijn aangesloten bij NOC*NSF 
n  Sportverenigingen acteren op landelijk niveau 



Toelichting ‘positie in het LOOT-netwerk’ 

De school neemt voldoende deel aan de coördinatoren- en ledenraad 

n  In de ledenraad neemt een gemandateerd vertegenwoordiger van de school zitting. 
n  Deze vertegenwoordiger is portefeuillehouder en beslissingsbevoegd aangaande LOOT-zaken. 
n  Deze vertegenwoordiger is voldoende present bij bijeenkomsten van de ledenraad. 

n  De LOOT-coördinator neem zitting in de coördinatorenraad en is voldoende present. 
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