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1. DETAILS - NORMEN COMBINATIE (TOP)SPORT EN STUDIE 
 

a. <15 jaar 
 
In deze leeftijdsgroep worden door de federatie geen initiatieven genomen die rechtstreeks met topsport te 
maken hebben. Renners dienen sowieso school en studie te combineren en daarbij aangepaste trainingen uit 
te voeren op maat van ontwikkeling (niet prestatie!). Alle schoolactiviteiten passen perfect binnen deze 
doelstelling en dienen gestimuleerd te worden. In tegenstelling tot oudere leeftijdsgroepen voorziet de 
federatie dan ook nog niet in adviezen of attesten naar de school om de combinatie studie en sport te 
faciliteren. 
 
REGULIER ONDERWIJS MET OPTIE WIELRENNEN 
Enkele Vlaamse scholen geven hun leerlingen de kans om voltijds regulier onderwijs te combineren met een 
aantal uren wielrennen per week. Lijst scholen in opmaak, binnenkort op www.wielerbondvlaanderen.be  

 

 

b. NIEUWELINGEN (15-16j) 

 
In deze leeftijdsgroep worden geen initiatieven genomen die rechtstreeks met topsport te maken hebben. 
Renners dienen sowieso school en studie te combineren en daarbij aangepaste trainingen uit te voeren op 
maat van ontwikkeling (niet prestatie!). Alle schoolactiviteiten passen perfect binnen deze doelstelling en 
dienen gestimuleerd te worden. 
 
Er bestaan wel reeds een aantal initiatieven waarbij het kind in kwestie de studierichting op een beperkte 
manier kan combineren met zijn favoriete sport en eventueel in topsport kunnen uitmonden: 

 
REGULIER ONDERWIJS 
Trainingen of wedstrijden van clubs, Vlaamse of nationale selecties vallen steeds in de vakantieperiodes, zodat 
deze niet interfereren met schoolse verplichtingen. Indien dit wel het geval is (door bv vroeger vertrek naar 
buitenland) kan de federatie (in geval van selectie federatie) of de club een brief schrijven met de vraag aan de 
schooldirectie hiermee rekening te willen houden. Het is sowieso de schooldirectie die beslist over de 
uitzonderingsmaatregel voor de leerling in kwestie. Deze brief aan de directie is occasioneel en gekoppeld aan 
een specifieke wedstrijd of stage; Hij geldt dus niet voor een gans schooljaar. Er bestaat een omzendbrief 
inzake het toestemmen van afwezigheden wegens individuele selectie voor sportieve manifestaties. De directie 
kan hierover geïnformeerd worden, maar behoudt zijn/haar autonomie inzake de beslissing hierover (zie: 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13644#2.2 ). 
 
REGULIER ONDERWIJS MET OPTIE WIELRENNEN 
Enkele Vlaamse scholen geven hun leerlingen de kans om voltijds regulier onderwijs te combineren met een 
aantal uren wielrennen per week. Lijst scholen in opmaak, binnenkort op www.wielerbondvlaanderen.be  

 
WIELERSCHOOL (TSO/BSO) 
In wielerscholen kunnen renners vanaf 15 jaar (deeltijds) technisch of beroepsonderwijs combineren met  
begeleide wielertraining. Lijst scholen in opmaak, binnenkort op www.wielerbondvlaanderen.be  
 
TOPSPORTSCHOOL (piste/weg – ASO/TSO) 
De topsportschool te Gent is bestemd voor talentvolle renners die onderwijs en wielrennen op hoog niveau 
willen combineren. Renners die zich willen specialiseren in de disciplines weg en/of piste en tegelijk een 
richting ASO of TSO ambiëren kunnen zich kandidaat stellen om in te stappen in de school. Enkel renners en 
rensters die voldoen aan de selectienormen kunnen toetreden tot de school. Zij krijgen een topsportstatuut B 
(of A) dat jaarlijks dient hernieuwd te worden bij het behalen van de (her)selectiecriteria. 
Selectiecriteria: zie www.wielerbondvlaanderen.be bij het item topsport > topsportschool. 

http://www.wielerbondvlaanderen.be/
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c. JUNIOREN (17-18j) 
 

Talentvolle renners in de juniorencategorie kunnen stilaan proeven van het internationale niveau binnen de 
wielersport. Naast de prioriteit voor ontwikkeling kunnen stilaan ook prestaties verwacht worden. In bepaalde 
gevallen creëert dit een spanningsveld tussen sport en studie. Wielerbond Vlaanderen wil renners die 
potentieel tonen ondersteunen om hun sportcarrière optimaal te laten ontplooien en daarbij de studies zoveel 
mogelijk te vrijwaren. 
 

REGULIER ONDERWIJS 
Binnen de reguliere schoolrichtingen kan Wielerbond Vlaanderen ondersteuning bieden door renners een 
bewijs van sportief niveau te bezorgen. De schooldirectie kan hierop volgend beslissen de leerling in kwestie 
specifieke flexibiliteiten en/of faciliteiten aan te bieden. Het is de schooldirectie die hierover beslist. Er bestaat 
een omzendbrief inzake het toestemmen van afwezigheden wegens individuele selectie voor sportieve 
manifestaties. De directie kan hierover geïnformeerd worden, maar behoudt zijn/haar autonomie inzake de 
beslissing hierover (zie: http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13644#2.2 ). 
Het bewijs van de federatie wordt beschreven als ‘internationaal’. Renners die deze normen niet halen vallen 
onder de categorie regionaal of nationaal; Hiervoor wordt voor de juniorencategorie geen bewijs 
uitgeschreven. 

 

REGIONAAL/NATIONAAL NIVEAU 

Geen attest van de federatie voor regionaal/nationaal niveau 

     
ATTEST INTERNATIONAAL NIVEAU 

WEG MTB/TRIAL BAAN VELD BMX 

Renners die in de kern van de nationale ploeg zitten voor de desbetreffende discipline. 
 

REGULIER ONDERWIJS MET OPTIE WIELRENNEN 
Enkele Vlaamse scholen geven hun leerlingen de kans om voltijds regulier onderwijs te combineren met een 
aantal uren wielrennen per week. Lijst scholen in opmaak, binnenkort op www.wielerbondvlaanderen.be  
(bewijzen van sportief niveau zoals voorzien in bovenstaande categorie kunnen ook voor leerlingen van dit type 
onderwijs) 

 

WIELERSCHOOL (TSO/BSO) 
In wielerscholen kunnen renners vanaf 15 jaar (deeltijds) technisch of beroepsonderwijs combineren met  
begeleide wielertraining. Lijst scholen in opmaak, binnenkort op www.wielerbondvlaanderen.be  
(bewijzen van sportief niveau zoals voorzien in bovenstaande categorie kunnen ook voor leerlingen van dit type 
onderwijs) 
 
 

TOPSPORTSCHOOL (piste/weg – ASO/TSO) 

De topsportschool te Gent is bestemd voor talentvolle renners die onderwijs en wielrennen op hoog niveau 
willen combineren. Renners die zich willen specialiseren in de disciplines weg en/of piste en tegelijk een 
richting ASO of TSO ambiëren kunnen zich kandidaat stellen om in te stappen in de school. Enkel renners en 
rensters die voldoen aan de selectienormen kunnen toetreden tot de school. Zij krijgen een topsportstatuut B 
(of A) dat jaarlijks dient hernieuwd te worden bij het behalen van de (her)selectiecriteria. 
Selectiecriteria: zie www.wielerbondvlaanderen.be bij het item topsport > topsportschool. 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13644#2.2
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d. U23/ELITES (≥ 19j) 
 
Het eerder vermelde spanningsveld tussen topsport en studie bij de junioren vindt een vervolg in de categorie 
U23. Wedstrijden worden steeds internationaler en hoogstaander en de combinatie met bijvoorbeeld studies 
wordt steeds minder vanzelfsprekend (vele trainingsuren, wedstrijden in buitenland, …). Niettegenstaande zijn 
de keuzes in deze leeftijdsfase vaak bepalend ‘voor het leven’. Wielerbond Vlaanderen wil talentvolle renners 
die potentieel tonen, ondersteunen om hun sportcarrière optimaal te laten ontplooien, maar daarbij studies of 
andere activiteiten zo vlot mogelijk combineerbaar te maken. Op termijn kunnen de echte toppers van de 
hobby hun beroep maken, ook hier heeft de federatie een ondersteunende en sturende taak. 

 
HOGER ONDERWIJS 
Naar analogie van de juniorencategorie kan Wielerbond Vlaanderen ondersteuning bieden door renners een 
bewijs van sportief niveau te bezorgen. De renner kan aan de hand van dit bewijs een topsportstatuut 
aanvragen bij de betrokken onderwijsinstelling.  
Het is sowieso de onderwijsinstelling die hierover beslist. Enkel voor het niveau ‘Internationaal’ wordt een 
bewijs uitgeschreven en dus niet voor de categorie regionaal of nationaal. 
 

REGIONAAL/NATIONAAL NIVEAU 

Geen bewijs van sportief niveau van de federatie voor regionaal/nationaal niveau 

     
ATTEST INTERNATIONAAL NIVEAU 

WEG MTB/TRIAL BAAN VELD BMX 

U23 – 1e en 2e jaars 

Selectie NC, EK, WK 
Top 10 cat .2 

Voldoen aan criteria 
nationale selectie 

voor deelname 
EK/WK 

Voldoen aan 
limiettijden 

development group 
Selectie WB, EK, WK 

Voldoen aan criteria 
nationale selectie 

voor deelname WK of 
World Challenge BMX 

U23 – 3e en 4e jaars en Elites 

Top 5 cat .2 
Top 10 NC 

Top 20 EK/WK 

Voldoen aan criteria 
nationale selectie 

voor deelname 
EK/WK 

Voldoen aan 
limiettijden 

development group 
Top 8 WB, EK, WK 

Voldoen aan criteria 
nationale selectie 

voor deelname WK of 
World Challenge BMX 

Minstens één van bovenstaande normen moet behaald worden 

Deze normen zijn van toepassing op de resultaten van de laatste 12 maanden vóór de aanvraag  

 
 
BLOSO-TOPSPORTSTUDENTENCONTRACT 
Het Bloso-Topsportstudentenproject richt zich naar: 

1. Topsporters die afgestudeerd zijn in het secundair onderwijs;  
2. Topsporters die erkend worden als niet-professionele sporters of niet-statutaire profs (topsporters die 

voltijds met sport bezig zijn, maar niet van de sport zelf kunnen leven); 
3. Topsporters ingeschreven aan een Vlaamse hoger onderwijsinstelling of een erkende 

opleidingsinstantie en die niet in het Bloso-Tewerkstellingsproject Topsport zijn opgenomen.  
 
Aanvragen gebeuren via de topsport coördinator van Wielerbond Vlaanderen, die op basis van een sterk 
gedocumenteerd aanvraagdossier de renner voorstelt aan de Taskforce Topsport. Het Bloso-
topsportstudentenproject biedt een structureel en volwaardig alternatief ten behoeve van de 
topsporter/student voor het Bloso-Tewerkstellingsproject Topsport. Bovendien biedt een diploma hoger 
onderwijs of een attest van de opleiding een sterke troef om na de topsportcarrière snel in het reguliere 
arbeidscircuit geïntegreerd te raken. De renner met een Bloso-Topsportstudentencontract kan genieten van 
een vergoeding (afhankelijk van leeftijd) en carrièrebegeleiding Topsport van Bloso. Om een aanvraag tot 
opname in het Bloso-Topsportstudentenproject te kunnen indienen, dient de topsporter/student minimaal te 
voldoen aan hoogstaande sportieve criteria. Deze (en andere info) zijn te vinden op www.bloso.be > topsport 

http://www.bloso.be/


2. DETAILS – OPLEIDING TOT TOPSPORT 
 
VDAB-OPLEIDING TOT BEROEPSWIELRENNER 
 
Iedere wielrenner kan zich kandidaat stellen voor het volgen van de opleiding tot beroepswielrenner. Deze opleiding 
heeft tot doel de renner de kans te geven om onder leiding van een gediplomeerde trainer zijn ontwikkeling richting 
de topsport verder te zetten. Dit gebeurt aan de hand van opvolging van de trainingen alsook door het aanbieden van 
groepssessies. Elke jaar gebeurt een evaluatie zodat de renner een tweede jaar of in uitzonderlijk geval een derde jaar 
kan genieten van deze opleiding. 
Renners in deze opleiding worden vrijgesteld van stempelcontrole gedurende de volledig opleiding, maar behouden 
wel hun werkloosheidsuitkering. De renners worden vrijgesteld van oproeping door de RVA en zijn verzekerd tegen 
arbeidsongevallen. 
Er zijn geen diplomavoorwaarden om toegelaten te worden tot de opleiding. De renner moet wel voldoen aan de 
selectiecriteria: Stempelgerechtigd zijn, als competitierenner aangesloten zijn bij Wielerbond Vlaanderen, jonger zijn 
dan 26 jaar of 29 jaar indien je hoger onderwijs hebt gevolgd, en nog geen proflicentie hebben gehad. 
Gezien het aantal renners in de opleiding beperkt zal er een selectieprocedure plaatsvinden, voornamelijk op basis van 
sportieve criteria.



3. DETAILS – TEWERKSTELLINGSCONTRACTEN TOPSPORTERS 
 

TEWERKSTELLINGSCONTRACT BLOSO 
 

Het Bloso tewerkstellingsproject Topsport heeft als doelstelling om een kader te creëren waarbinnen de 
topsporter gedurende een aantal jaren zich in de beste omstandigheden kan voorbereiden op het leveren van 
topprestaties op Olympische Spelen, WK's, EK's en Paralympische Spelen. Kandidaturen lopen via de federatie 
(topsportcoördinator). De weerhouden topsporters worden tewerkgesteld via een arbeidsovereenkomst van 
bepaalde duur, rekening houdend met de voornaamste internationale wedstrijden. De topsporters kunnen in 
functie van de noden halftijds of voltijds tewerkgesteld worden. In deze arbeidsovereenkomst is een 
resultaatsverbintenis opgenomen, waarin de doelstellingen (tussendoelen en einddoel) gespecificeerd worden. 
De geleverde prestaties worden geëvalueerd aan de hand van de geformuleerde doelstellingen. In functie van 
de al dan niet geleverde topprestaties wordt in samenspraak het contract beëindigd of verlengd. Meer info is 
te vinden op www.bloso.be > Topsport 
 

TOPSPORTCONTRACT DEFENSIE 

 

Defensie wenst met dit project topsporters en beloftevolle jongeren te ondersteunen. Defensie voorziet vijftien 
(15) plaatsen voor topsporters (elite) die tot de internationale top behoren en voorziet dertig (30) plaatsen 
voor beloftevolle jongeren die het prestatieprofiel en de intrinsieke kwaliteiten hebben om de Olympische 
spelen te halen, en dit over alle sporten heen. 
De Topsporters Defensie hebben het statuut van militair met alle daaraan verbonden rechten en plichten. 
Defensie wenst op die wijze een positieve bijdrage te leveren aan het dynamische imago van Defensie. Ze 
hebben een voorbeeldfunctie en dragen zo bij tot de werving van personeel en het bevorderen van de 
sportbeoefening binnen Defensie. Met dit project wenst Defensie tevens (1) Doorgroeikansen te bieden aan 
jonge beloftevolle atleten in de transitfase en (2) De maatschappelijke functie van Belgische topsporters te 
ondersteunen en daarmee het belang aantonen dat Defensie hecht aan de sociale functie van sport. 
Aanvragen voor een topsportcontract bij Defensie verlopen via de federatie (topsportcoördinator). 
 
 

PROFRENNER BIJ WORLD TOUR OF PRO CONTINENTAAL TEAM 
 

Naast de wielerteams van Vlaanderen die vanuit de Vlaamse overheid worden gesteund zijn er ook privé-
structuren waar renners professioneel hun sport kunnen beoefenen. Op het World Tour niveau zijn in 2014 bij 
de mannen Omega Pharma - Quik Step en Lotto - Belisol 2 Belgische teams vertegenwoordigt. Op pro 
continentaal niveau is er naast Topsport Vlaanderen - Baloise (zie hierboven) ook nog Wanty - Groupe Gobert. 
Binnen het damespeloton zijn er in 2 UCI-teams, namelijk Topsport Vlaanderen - Pro Duo en Lotto - Belisol. In 
dit geval is aansluiting bij een UCI-team echter geen garantie op een profcontract. 
 

ALGEMEEN 
 

Gezien de huidige structuren binnen de wielersport wordt geprobeerd om vanuit de overheid en de federatie 
extra kansen te bieden voor mountainbike, baanwielrennen en BMX aangezien binnen deze Olympische 
disciplines de mogelijkheden om prof te worden in een team zeer beperkt zijn. Mogelijkheden als het Bloso-
tewerkstellingscontract en een Topsportcontract bij de Defensie kunnen voor (potentiële) toppers kansen 
bieden. 
  
Voor extra vragen omtrent de mogelijkheden als topsporter kan contact worden opgenomen met Wielerbond 
Vlaanderen:  
Koen Beeckman - topsportcoördinator - 09.321.90.37 -  koen.beeckman@wielerbondvlaanderen.be  
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