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1. WELKOM 

GO! Topsportschool Gent biedt talentrijke jongeren de kans om hun sport op 
hoog niveau te beoefenen en tegelijk een volwaardig diploma secundair 
onderwijs te behalen. De school, het internaat en de federaties werken nauw 
samen om de topsportleerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden, zowel op 
studiegebied als op socio-emotioneel, medisch en sportief vlak. De locatie van 
onze school aan de Zuiderlaan, op de topsportsite van de Blaarmeersen in Gent, 
zorgt ervoor dat leren, leven en sporten volledig op elkaar zijn afgestemd. 

 

 

 

#wearevosjes 

Topsportschool Gent maakt deel uit van Atheneum Voskenslaan, en heeft als 
doel het voorbereiden van leerlingen op het hoger onderwijs, al dan niet in 
verdere combinatie met hun sport. Dat we dit met succes doen, blijkt uit de 
goede slaagcijfers van onze leerlingen aan hogescholen en universiteiten. Ons 
geëngageerd lerarenteam biedt onze leerlingen onderwijs van hoog niveau, 
aangepast aan de topsportcontext. We dagen onze leerlingen uit om 
onderzoekend en actief met leerstof om te gaan, en ook op verplaatsing met 
hun studie bezig te zijn aangezien een topsportleerling niet enkel binnen de 
schoolmuren leert. 

Onze school heeft een eigen DNA: Durf, Nieuwsgierigheid en Ambitie zijn 
onze kernwaarden. In de topsportschool durven we onszelf zijn, we durven de 
wereld buiten de school tegemoet te treden en zorg te dragen voor elkaar. We 
leren onze leerlingen zichzelf, elkaar en de buitenwereld in vraag te stellen en 
zijn daarbij nieuwsgierig. We proberen onze leerlingen zoveel mogelijk te 
prikkelen om meer te (willen) weten, te groeien en te ontdekken, ook buiten de 
topsportcontext. Daarbij hebben we de ambitie om onszelf, elkaar en de 
buitenwereld beter te maken, om leerlingen te ontwikkelen die gevormd en 
opgeleid zijn voor een hogere studie, een topsportcarrière en het leven als 
volwassene.  
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Topsportschool Gent biedt kwaliteitsvol onderwijs voor leerlingen van de 
tweede en derde graad secundair onderwijs. We werken nauw samen met GO! 
Middenschool Voskenslaan, onze partnerschool voor de eerste graad. Op deze 
manier kunnen onze leerlingen hun topsporttraject volledig afleggen aan onze 
school!  

Topsportschool Gent is er voor alle leerlingen: we ondersteunen leerlingen die 
het wat moeilijker hebben (al dan niet na afwezigheid op school) en bieden extra 
uitdagingen aan voor anderen. Elke leerling kan bij ons zichzelf zijn. We stellen 
met plezier vast dat onze oud-leerlingen graag nog eens langskomen op hun 
oude school, en succesvol zijn in de meest uiteenlopende maatschappelijke en 
sportieve domeinen. 

We kijken ernaar uit om ook jou als nieuwe leerling of ouder te mogen 
verwelkomen! 

Jo Van Hoecke 
Topsportcoördinator 

Isabelle Janssens 
Directeur 
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2. TOPSPORTSTATUUT 

Om te kunnen starten in de topsportschool heb je een geldig topsportstatuut 
nodig dat is uitgereikt door Sport Vlaanderen en één van de sportfederaties 
waarmee we samenwerken. De criteria die behaald moeten worden om kans te 
kunnen maken op een statuut worden door de federatie beschikbaar gesteld op 
hun website. De school zelf kan niet oordelen over het sportieve niveau van een 
leerling. De beslissing hierover ligt volledig in de handen van de federaties.  

Federatie Vanaf welk jaar? 

https://www.gymfed.be/topsport 

1ste graad      
Middenschool 

 

 

https://www.vlaamseschermbond.be/topsport/ 

1ste graad      
Middenschool 

 

 

https://cycling.vlaanderen/competitie/topsport 

3de jaar 

 

 

https://www.voetbalvlaanderen.be/voetbal-
en-school/topsportscholen-jongens  

3de jaar (enkel jongens). 
Meisjes enkel 1ste graad. 

https://www.gymfed.be/topsport
https://www.vlaamseschermbond.be/topsport/
https://cycling.vlaanderen/competitie/topsport
https://www.voetbalvlaanderen.be/voetbal-en-school/topsportscholen-jongens
https://www.voetbalvlaanderen.be/voetbal-en-school/topsportscholen-jongens
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3. BEGELEIDING 

Een topsportopleiding vraagt een specifieke begeleiding. Leerlingen missen 
vaak lessen omwille van wedstrijden of stages, maar dit mag hun kans op een 
volwaardig diploma niet in de weg staan. Onze school heeft een gemotiveerd 
en flexibel lerarenteam dat deels modulair werkt en inzet op gespreid 
evalueren. We werken met kleine klasgroepen waardoor de leerkrachten beter 
in staat zijn om leerlingen individueel te begeleiden en op te volgen. Indien 
nodig kan ook beroep gedaan worden op extra ondersteuning voor de 
specifieke begeleiding van leerlingen.  

 

In elk lokaal zijn er smartboards of touch tv’s ter beschikking die het leerproces 
sterk ondersteunen. We streven ernaar om leerstof op verschillende manieren 
aan te bieden, via het principe van blended learning, zodat de leerlingen in staat 
zijn deze ook op verplaatsing te kunnen verwerken. Het digitale platform 
speelt daar een belangrijke rol in en leerlingen kunnen beroep doen op 
chromebooks. 
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4. LEERLINGENPROFIEL 

Topsporter zijn betekent voor ons dat je het doorzettingsvermogen en talent 
hebt om zowel succesvol te zijn op school als in je sport. Het is niet evident om 
na een vermoeiende training of wedstrijd de draad van het studeren weer op te 
nemen, maar dit is wel wat we verwachten. De school reikt hierbij een helpende 
hand, maar het is aan jou om je verantwoordelijkheid op te nemen en de kracht 
op te brengen om beide uitdagingen aan te gaan. Wij verwachten dat je als 
topsportleerling inziet dat een evenwicht tussen sportieve ambitie en studie 
noodzakelijk is.  

 

Als topsporter heb je, nog meer dan andere leerlingen, bepaalde vaardigheden 
en competenties nodig op vlak van zelfregulatie. De school helpt graag om deze 
te ontwikkelen, maar we verwachten ook hiervoor voldoende motivatie van de 
leerlingen. We denken hierbij onder meer aan: 

o In staat zijn je tijd efficiënt te gebruiken. 
o In staat zijn om op voorhand nauwgezet te plannen. 
o Overtuigd zijn dat sport en studie elkaar positief kunnen beïnvloeden. 
o In staat zijn om realistische doelen te stellen in sport én studie. 
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5. STUDIEAANBOD 

Vanaf het schooljaar 2021-2022 werd de hervorming van het onderwijs 
doorgevoerd in het 3de jaar. Volgend schooljaar werkt het 4de jaar ook volgens 
het hervormde systeem, het jaar daarna ook het 5de jaar en tenslotte tegen 
2024-2025 de volledige 2de en 3de graad. 

 

Het lesurenpakket is opgesplitst in 20 uur les (*) en 12 uur sportieve vorming, 
waarbij de 12 uur sportieve vorming onder leiding staat van de betrokken 
federatie en de 20 lesuren plaatsvinden op school. Er is veelvuldig overleg 
tussen school en sport, dit stelt ons in staat de beste omkadering te bieden voor 
de leerlingen. Ons uitgangspunt is dat de reductie van het aantal lesuren geen 
afbreuk mag doen aan de inhoud en de kwaliteit van de lessen. Dit kan enkel 
door een alternatieve aanpak van onderwijs en evaluatie (modulair werken, 
blended learning, spreiding, permanente evaluatie, …).  

(*) voor de doorstroomrichtingen komt hier in de tweede graad nog een extra 
flexuur bij  

  



8 

TWEEDE GRAAD – HERVORMD ONDERWIJS: DOORSTROOM- EN 
DUBBELE FINALITEIT 

5.1.  STUDIERICHTINGEN DOORSTROOMFINALITEIT  (3+4des)  

In de studierichting Natuurwetenschappen-Topsport (NTOP) ligt de nadruk op 
wetenschappen en wiskunde en het aanleren van een wetenschappelijke 
denkwijze. Je krijgt een sterk pakket van wiskunde, fysica, chemie en biologie, 
maar binnen een gereduceerd aantal lesuren. In de lessen wetenschappen 
kiezen we voor een diepgaande en uitgebreide aanpak, denken we op een 
abstracte manier en leren we stap voor stap gefundeerde wetenschappelijke 
redeneringen maken. In het flexuur wordt ook aandacht besteed aan STEM-
projecten in co-teaching. Wil je graag de wereld rondom je kunnen 
onderzoeken en begrijpen, dan is dit de richting voor jou. Het is de ideale 
voorbereiding voor een wetenschappelijke richting in de derde graad. We 
rekenen erop dat je ook interesse hebt in de algemene en taalvakken.  

De studiefiche en lessentabel voor de richting NTOP vind je hier.  

 

NIEUW! 

In de studierichting Economie – Topsport (ETOP) bestudeer je in het onderdeel 
algemene economie hoe het marktgebeuren functioneert. Hoe maken 
consumenten en producenten hun beslissingen? Wat drijft de prijzen? Hoe zit 
de arbeidsmarkt in elkaar en wat is de rol van de banken en de beurzen? In 
bedrijfswetenschappen zoem je verder in op het bedrijfsgebeuren. Je neemt de 
belangrijkste ondernemingsvormen onder de loep, ontdekt wat beperkte 
aansprakelijkheid is en leert de belangrijkste bedrijfsverrichtingen registreren 
in de dubbele boekhouding. Ben je geïnteresseerd in actualiteit en economische 
ontwikkelingen? Ben je goed in abstract denken en wiskundige toepassingen? 
Dan is dit misschien wel jouw richting! We rekenen erop dat je ook interesse 
hebt in de algemene vakken en de taalvakken. 

De studiefiche en lessentabel voor de richting ETOP vind je hier.  

  

https://static1.squarespace.com/static/61b71100338b243b3fba2a57/t/62162c62c5b1950276dfee5d/1645620324129/2deGR-NatuurwetenschappenTopsport-studiefiche-2223.pdf
https://static1.squarespace.com/static/61b71100338b243b3fba2a57/t/62162c7ac5af7b34f0c4ad75/1645620347814/2deGR-EconomischeWetenschappenTopsport-studiefiche-2223.pdf
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5.2.  STUDIERICHTING DUBBELE FINALITEIT (3+4des)  

In de studierichting Topsport (TOPS) verwachten we een goede motivatie voor 
je algemene vakken. Naast het standaardpakket van vakken zoals wiskunde en 
talen leer je in verschillende toegepaste wetenschappen van de sport 
(fysiologie, anatomie en beroepskwalificaties topsporter) de link leggen tussen 
je sport en de werking van zowel de fysieke als mentale component van het 
lichaam. Ben je graag met sport in al zijn componenten bezig, dan is deze richting 
iets voor jou. 

De studiefiche en lessentabel voor de richting TOPS vind je hier.  

 

 

In alle richtingen wordt ook tijd gemaakt om te werken aan de vernieuwde 
eindtermen rond burgerschap, digitale competenties en mediawijsheid, 
cultureel bewustzijn en expressie, economische en financiële competenties, 
leer-competenties en lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en 
gezondheid. Hiervoor zullen 2 projectweken georganiseerd worden waarbij – 
samen met de federaties – zal gewerkt worden rond deze competenties. 
Voordrachten en workshops (vb. over Olympische waarden, gezonde voeding, 
etc.), teambuildingactiviteiten (sport en spel) en enkele bezoeken zullen hier 
een belangrijke meerwaarde aan geven.    

https://static1.squarespace.com/static/61b71100338b243b3fba2a57/t/62162cab716aaf11bfaae09b/1645620397671/2deGR-Topsport-studiefiche-2223.pdf
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DERDE GRAAD – GEEN HERVORMD ONDERWIJS: ASO EN TSO 

5.3.  STUDIERICHTINGEN ASO –  derde graad (5+6des) 

In de studierichting Wetenschappen-Topsport (WETO) krijg je een stevig 
pakket biologie, fysica, chemie en aardrijkskunde. Je leert abstract en formeel 
denken en verwerft de nodige maturiteit om zelfstandig te redeneren en 
handelen. De pool wetenschappen legt de klemtoon op het aanleren van een 
wetenschappelijke denkwijze gekenmerkt door zin voor kritiek, objectiviteit, 
nauwkeurigheid en verantwoordelijkheid. Je kan ook het pakket van de 7u 
wiskunde volgen.  

De studiefiche en lessentabel voor de richting WETO vind je hier.  

Kiezen voor de studierichting Moderne Talen-Topsport (MTTO) betekent 
kiezen voor een grondige taalkundige en literaire vorming in vier moderne 
vreemde talen: je krijgt een uitgebreid pakket Frans en Engels én je leert 
gedurende twee uur per week ook Spaans. In de taallessen besteden we veel 
aandacht aan communicatieve vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren en 
spreken). We bestuderen ook taalfenomenen: je leert hoe talen opgebouwd 
zijn, en wat de verschillen en gelijkenissen zijn tussen de verschillende talen uit 
je opleiding.  

De studiefiche en lessentabel voor de richting MTTO vind je hier.  

5.4.  STUDIERICHTING TSO –  derde graad (5-6des)  

De studierichting Topsport (TOPS) is vergelijkbaar met de richting Lichamelijke 
opvoeding en Sport uit het regulier onderwijs. In deze studierichting 
verwachten we een goede motivatie voor je algemene vakken. Naast het 
standaardpakket van vakken zoals wiskunde en talen leer je in verschillende 
toegepaste wetenschappelijke vakken de link leggen tussen je sport en de 
werking van het lichaam.  

In de derde graad wordt de wetenschappelijke component uitgebreid met 
fysiologie en theorie LO. Vaardigheden zoals samenwerken, verantwoordelijk-
heid opnemen, plannen en ICT worden in het zesde jaar ingezet om je 
geïntegreerde proef tot een goed einde te brengen. 

De studiefiche en lessentabel voor de richting TOPS vind je hier.  

  

https://static1.squarespace.com/static/61b71100338b243b3fba2a57/t/62162ed7b1e4785f8eed54f6/1645620955563/3deGR-WetenschappenTopsport-studiefiche-2223.pdf
https://static1.squarespace.com/static/61b71100338b243b3fba2a57/t/62162f026d514563f92cc4f0/1645620998014/3deGR-ModerneTalenTopsport-studiefiche-2223.pdf
https://www.kavoskenslaan.be/3degraad
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6. WAT NA DE DERDE GRAAD? 

 

We werken samen met Sport Vlaanderen om de combinatie van topsport en 
studie in het hoger onderwijs goed voor te bereiden. Hierbij wordt ook 
aandacht besteed aan de ontwikkeling van competenties voor een duale 
carrière.  

AFGESTUDEERD IN WETENSCHAPPEN TOPSPORT OF 
NATUURWETENSCHAPPEN TOPSPORT? 

Je kan kiezen voor een studierichting in het academisch onderwijs 
(wetenschappen, lichamelijke opvoeding, kinesitherapie en bewegings-
wetenschappen, …) of voor een professionele bachelor (onderwijs, 
ergotherapie, bedrijfsmanagement, …). 

AFGESTUDEERD IN ECONOMIE TOPSPORT?  

De doorstromingsmogelijkheden na deze studierichting zijn uitgebreid maar 
vooral gericht op de economische sector in zowel het academische onderwijs 
als in een professionele bachelor. Bedrijfs- of sportmanagement, handels-
ingenieur, project en event management, communicatie, marketing, 
vastgoed, logistiek management, verzekeringswezen of een professionele 
bachelor onderwijs zijn enkele logische vervolgopleidingen. 

AFGESTUDEERD IN MODERNE TALEN TOPSPORT?  

De doorstromingsmogelijkheden na deze studierichting zijn uitgebreid; 
eigenlijk kan enkel voorbehoud gemaakt worden voor richtingen met veel 
wiskunde en/of wetenschappen. Project en event management, 
communicatie, marketing, vastgoed, logistiek management, verzekerings-
wezen of een professionele bachelor onderwijs zijn enkele logische 
vervolgopleidingen. 

AFGESTUDEERD IN TOPSPORT? 

Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet kan je doorstromen naar 
het hoger onderwijs. Binnen de professionele bacheloropleidingen zijn er 
heel wat mogelijkheden (vb. onderwijs, sport- en bewegen, 
bedrijfsmanagement, ergotherapie, ...). Je kan na deze richting ook gaan 
werken. 
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7. PRAKTISCH  

7.1.  BEREIKBAARHEID  

De lessen voor de leerlingen topsport vinden plaats op de campus aan de 
Zuiderlaan (Zuiderlaan 14, in het opleidingsgebouw van Sport Vlaanderen 
naast de topsporthal). De Zuiderlaan is vlot bereikbaar met het openbaar 
vervoer, er is een halte vlakbij de school. Elke topsportleerling blijft uiteraard 
leerling van het Atheneum Voskenslaan, en in uitzonderlijke gevallen kunnen er 
ook lessen daar doorgaan (bv. projectdagen, lezingen, ….). 
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7.2.  LESUREN 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

8.15-9.05 Training Training LES LES Training 

9.05-9.55 Training Training LES LES Training 

10.10-11.00 Training Training LES Training Training 

11.00-11.50 LES LES LES Training LES 

11.50-12.40 LES LES LES (**) Training LES 

12u40-13u40 lunchpauze  lunchpauze  lunchpauze(*) lunchpauze 

13.40-14.30 LES LES  LES (*) LES 

14.30-15.20 LES LES  LES (*) LES 

(*) Op donderdagnamiddag loopt de middagpauze van 13.10u tot 14.00u. De 
lesuren in de namiddag zijn van 14.00u tot 14.50u en van 14.50 tot 15u40. De 
trainingsuren worden afgesproken met de bevoegde federatie. Op maandag, 
dinsdag en donderdag is er studie mogelijk tot 16u30.  

(**) In de tweede graad is er voor de doorstroomrichtingen (NTOP/ETOP) een 
vijfde lesuur in de voormiddag.  
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7.3.  MIDDAGPAUZE 

De leerlingen topsport verlaten de topsportsite niet tijdens de middagpauze. 
Onze topsportleerlingen eten in de refter van het sportverblijf en kunnen 
kiezen uit verschillende soorten brood, beleg, saladbar, soep, yoghurt en fruit. 
Een warme maaltijd is niet mogelijk. 

7.4.  SCHOOLKOSTEN 

Iddink boekenfondsservice staat in voor de levering van de hand- en 
werkboeken. Je kan bestellen via www.iddink.be. Daarnaast zijn er nog kosten, 
specifiek voor de richting, die via de schoolfactuur worden verrekend. In het 
schoolreglement vind je een meer gedetailleerde kostenraming.  

Een overzicht van de kosten die verbonden zijn aan de sportopleiding of het 
verblijf op internaat kan u bekomen bij de desbetreffende federatie of bij het 
internaat. 

7.5.  INTERNAAT 

Topsportleerlingen verblijven in het internaat Questopia, gelegen naast onze 
school aan de Zuiderlaan. Voor meer info en inschrijvingen kan u contact 
opnemen met dhr. Bart Jooris via info@internaatquestopia.be of via 
09/220.23.30 of 0491/61.16.96 

 

 

7.6.  INSCHRIJVINGEN  

Inschrijven kan enkel indien voor de sporten gymnastiek, voetbal, schermen of 
wielrennen een geldig topsportstatuut kan worden voorgelegd.  

Onze topsportafdeling kan nooit volzet zijn, dit betekent dat u steeds recht 
hebt op een inschrijving indien aan de voorwaarden voldaan wordt.  

Voor meer info kan u terecht op de website www.kavoskenslaan.be. 

Wens je in te schrijven? Neem dan contact op met mevr. Aelvoet voor een 
persoonlijk gesprek: 09/394.30.90. 

http://www.iddink.be/
mailto:info@internaatquestopia.be
http://www.kavoskenslaan.be/

