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Topsportstatuten in het lager en secundair onderwijs 

Topsportstatuten hebben als doel om jongere topsporters de kans te geven om een doorgedreven 

topsportopleiding te volgen in combinatie met een volwaardige schoolse vorming. 

Leerlingen die lager onderwijs volgen, komen in aanmerking voor een topsportstatuut in volgende 

sporttakken voor het schooljaar 2022-2023: gymnastiek (vanaf het 4e leerjaar).  

Leerlingen die secundair onderwijs volgen, komen in aanmerking voor een topsportstatuut in 

volgende sporttakken voor het schooljaar 2022-2023: badminton*, basketbal*,  golf*, gymnastiek*, 

judo**, schermen*, snowboard**, tafeltennis*, tennis*, triatlon**, voetbal meisjes*, voetbal 

jongens**, volleybal*, wielrennen**, zwemmen meisjes*, zwemmen jongens**, paardrijden*. 
Sporttakken aangeduid met 1 asterisk (*) starten vanaf de eerste graad secundair onderwijs en sporttakken met 2 

asterisken (**) starten vanaf de tweede graad secundair onderwijs. 

 

Soorten topsportstatuten: 

- A 

- B 

- F (flexibel leertraject buiten de topsportschool) 

- Topsportbelofte (enkel lager onderwijs) 
Noot: Er is geen waardeverschil in het topsportstatuut A en B. Het topsportstatuut A of B wordt toegekend afhankelijk van 

het aantal geschatte halve dagen afwezigheid per schooljaar. 

 

Procedure voor het aanvragen van een topsportstatuut 

Om in aanmerking te komen voor een topsportstatuut, moet een welbepaalde selectieprocedure 

gevolgd worden en moet worden voldaan aan welbepaalde selectiecriteria. De procedure en 

selectiecriteria zijn per sporttak vastgelegd.  

Belangrijk! Een aanvraag voor een topsportstatuut moet altijd via de topsportfederatie in kwestie 

te worden ingediend. 

Het topsportstatuut is geldig voor 1 schooljaar en dient dus jaarlijks hernieuwd te worden.  

 

Elk schooljaar, op vastgelegde momenten (eind juni, eind augustus voorafgaand aan de start van het 

desbetreffende schooljaar), worden de topsportstatuten besproken door de gemengde 

selectiecommissie (samengesteld uit leden van Sport Vlaanderen, BOIC en VSF). In uitzonderlijke 

gevallen (en mits grondige motivering) kan een topsportstatuut op een latere datum worden 

aangevraagd. De uiterste datum om een aanvraag voor een topsportstatuut in te dienen is 14 januari 

van het desbetreffende schooljaar.  

 

Topsportscholen (topsportstatuut A en B) 

Topsportscholen laten leerlingen met een topsportstatuut A of B toe een curriculum op aangepaste 

wijze te volgen (22 lesuren algemene vorming en 10 lesuren topsport), zodat de combinatie van 

topsport en studie op een optimale wijze kan gebeuren. Enkel indien de leerling in het bezit is van 

een topsportstatuut A of B, kan hij/zij zich inschrijven in een topsportschool. 

In het schooljaar 2022-2023 zijn er 7 topsportscholen, verspreid over Vlaanderen. Sporttakken zijn 

ook gelinkt aan specifieke topsportscholen. Je kan je dus niet zomaar in eender welke topsportschool 

inschrijven. 
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- Antwerpen (Stedelijk Lyceum Topsport): basketbal (1e, 2e, 3e graad), badminton (1e, 2e, 3e 

graad), snowboard (2e en 3e graad), zwemmen meisjes (1e, 2e, 3e graad), zwemmen jongens 

(2e en 3e graad), voetbal meisjes (1e graad), voetbal jongens (2e, 3e graad), judo (2e en 3e 

graad), tennis (1e, 2e, 3e graad). 

- Brugge (KTA Brugge): basketbal (1e graad), voetbal meisjes (1e graad), voetbal (2e en 3e graad) 

- Genk (Atlas College): voetbal meisjes (1e graad), voetbal jongens (2e en 3e graad) 

- Gent (Atheneum Voskenslaan Gent): gymnastiek (artistieke gymnastiek jongens, artistieke 

gymnastiek meisjes, acrobatische gymnastiek)(1e, 2e, 3e graad), wielrennen (BMX, piste)(2e, 

3e graad), voetbal meisjes (1e graad), voetbal jongens (2e, 3e graad), schermen (1e, 2e, 3e 

graad) 

- Hasselt (Sportschool Hasselt): golf (1e, 2e, 3e graad) 

- Leuven (KA Redingenhof): zaalvolleybal (1e graad), beachvolleybal (1e, 2e, 3e graad), voetbal 

meisjes (1e, 2e, 3e graad), voetbal jongens (2e, 3e graad), tafeltennis (1e, 2e, 3e graad) 

- Vilvoorde (Het College): zaalvolleybal (2e, 3e graad) 

 

In elke school met minstens 25 leerlingen met een topsportstatuut A of B (vanaf de 2e graad), is een 

topsportschoolcoördinator aangesteld om de organisatorische aanpak van alle kwesties die direct of 

indirect verband houden met de combinatie van topsport en studie in goede banen te leiden. 

Hieronder dient onder meer te worden verstaan de sturing van het overleg tussen de 

diverse actoren die bepalend zijn voor het succes van de topsportschool evenals de 

opmaak van flexibele lesprogramma’s in overleg met de klassenraad. 

 

Antwerpen: Kim Van Malderen (kim.vanmalderen@so.antwerpen.be)  

Brugge: Ruben Ost (ruben.ost@ktabrugge.be)  

Genk: Ann Lemmens (ann.lemmens@atlascollege.be)  

Gent: Jo Van Hoecke (jo.vanhoecke@kavoskenslaan.be)  

Hasselt: Michel Tuts (michel.tuts@sportschoolhasselt.be)  

Leuven: Anke Vanheyste (topsport@karedingenhof.be)  

Vilvoorde: Iris D’Hondt (iris.dhondt@kov.be)  

 

Flexibel leertraject buiten de topsportschool (topsportstatuut F) 

Voor de sporttakken voetbal, tennis, triatlon en paardrijden* kan een leerling met een 

topsportstatuut F (flexibel leertraject buiten de topsportschool) school lopen in het reguliere 

onderwijs en toch genieten van individuele vrijstellingen van lessen(pakketten) en van gewettigde 

afwezigheden in het kader van topsport, onder verantwoordelijkheid van de club en/of persoonlijke 

trainer. Leerlingen met een topsportstatuut F kunnen niet inschrijven in een topsportstudierichting. 

De klassenraad bepaalt in functie van de individuele leerling voor welke vakken of vak onderdelen 

een vrijstelling van het volgen van de les, taken, toetsen of examens wordt toegestaan. Tijdens de 

vrijgekomen lesuren kan de leerling met een topsportstatuut F trainen onder verantwoordelijkheid 

van de club of clubtrainer. 
* onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Begeleidingscommissie van het Topsportconvenant 

 

Waarom geen topsportstatuut A of B buiten de topsportschool? 

Een topsportstatuut A of B geeft enkel in een topsportstudierichting (topsportschool) recht op een 

aangepast curriculum (22 lesuren algemene vakken + 10 lesuren topsportopleiding). In een reguliere 
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school kunnen geen structurele vrijstellingen van lessen bekomen worden door het topsportstatuut 

A of B. Daarnaast bezit de reguliere school over de autonomie om, op basis van omzendbrief SO 

2005/04 afwezigheden te wettigen voor deelname aan sportieve of culturele manifestaties, zonder 

enige tussenkomst van de overheid. Om bovenvermelde redenen worden geen topsportstatuten A of 

B toegekend buiten de topsportschool.  

 

Geen topsportstatuut 

Sporters van sporttakken/disciplines die niet in aanmerking komen voor een topsportstatuut en toch 

geselecteerd zijn/worden voor of deelnemen aan stages en/of (internationale) wedstrijden door de 

federatie of een club, kunnen een aanvraag indienen bij de klassenraad/directie van de eigen school 

om de afwezigheid te wettigen. De school heeft namelijk autonomie om een afwezigheid te wettigen 

voor deelname aan sportieve of culturele manifestaties, op basis van de omzendbrief SO 2005/04 

m.b.t. gewettigde afwezigheden in het secundair onderwijs (https://data-

onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13644). 

De overheid heeft in dit verband geen enkel appreciatierecht, d.w.z. dat geen enkele uitspraak mag 

worden gedaan over de zinvolheid van het al dan niet toestaan van een afwezigheid. De autonomie 

van de scholen moet hier ten volle worden gerespecteerd. 

De redenen hiervoor kunnen zeer uiteenlopend zijn en er wordt van overheidswege geen plafond op 

de duur van de afwezigheid opgelegd, vanuit het idee dat de school het best geplaatst is om - 

rekening houdend met de lokale context en de individuele leerling in kwestie - een beslissing te 

nemen. Bovendien kan de school dit op elk tijdstip van het schooljaar beslissen. 

 

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Tommy Verlinde (tommy.verlinde@sport.vlaanderen).  
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