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Samenvatting 
In de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem staan twee onderwijslocaties van de 
Stichting Dunamare Onderwijsgroep, te weten het Haarlemmermeer Lyceum te Hoofddorp 

en De Schater Scholengemeenschap te Haarlem. Beide locaties koesteren de ambitie om uit 
te groeien tot een LOOT-School (Leerling Ontwikkelgericht Onderwijs Topsport). Deze 
LOOT -status betekent een officiële erkenning vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap voor het geven van Topsport Talent Onderwijs aan leerlingen met een daartoe 
speciaal door NOC-NSF afgegeven Talentsportstatus. Hierbij wordt de onderwijsvorm in 

tempo en aanbod aangepast aan het training- en wedstrijdschema van de sporter, zonder 
afbreuk te doen aan het niveau van het einddiploma. Zonder deze NOC-NSF status is 
deelname aan het topsportonderwijsprogramma niet mogelijk. 

Voor de gemeenten Haarlemmermeer én Haarlem past het aanbod van Topsport Talent Onderwijs 
binnen hun ambities ten aanzien van de actieve (sport)talentontwikkeling. Wij willen met Haarlem 
het "Convenant TopsportTalent Onderwijs Haarlem- Haarlemmermeer (LOOT-onderwijs)" 
aangaan. Onderlinge afspraken over actieve ontwikkeling van Topsport Talent Onderwijs passen 
binnen de samenwerking in de regio Kennemerland-Haarlemmermeer en verstevigt de positie van 

de regio in 'Nederland Topsportland'. 

In de afgelopen jaren is gebleken, dat het bereiken van de LOOT-status- die gekoppeld is 
aan een minimum van 40 leerlingen per locatie- niet slechts kan worden gerealiseerd en 

geborgd door het maken van goede samenwerkingsafspraken in de regio. In de regio Zuid
Kennemerland wonen circa 300 talentsporters. Stichting Dunamare Onderwijsgroep, de 
gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem, Stichting Topsport Kennemerland, Stichting 
Topsport Haarlemmermeer, Olympisch Netwerk Noord-Holland, Sport Support en 
Sportservice Noord-Holland dienen dan ook gezamenlijk op te trekken en afspraken te 

maken. Dit zet de onderlinge concurrentie tussen de locaties buitenspel en met een juiste 
prioritering zal de LOOT -status zich versneld voor beide gemeenten kunnen aandienen. 

Om de LOOT -status te bereiken verbinden alle partijen zich in dit convenant aan de 

ontwikkeling van een visie- en uitvoeringsprogramma ten behoeve van Topsport Talent 
Onderwijs in onze regio, waarbij het verkrijgen en behouden van de LOOT -status voor het 

voortgezet onderwijs, primair voor het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp en 
aansluitend voor De Schater Scholengemeenschap te Haarlem het uitgangspunt is. 
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Inleiding 

Op een Topsport Talentschool krijgen geïndiceerde toptalenten in sport de kans om hun 

topsportcarrière te combineren met hun schoolcarrière. Op een gewone middelbare school is 

het vaak lastig om sport te combineren met school, zonder dat de resultaten er onder lijden. 

Op een Topsport Talentschool krijgen geïndiceerde talenten de mogelijkheid om het 

schooldiploma op het voor hen hoogst haalbare niveau te halen, náást alle trainingsarbeid 

die verricht moet worden. 

Een Topspert Tal entschool (of LOOT -school) is een school waar je als sporttalent onderwijs 

en topsport samen kunt ontwikkelen. Dit is mogelijk vanaf klas 1 in het voorgezet onderwijs 

[VMBO-HAVO-VWO]. Topsport vraagt veel tijd aan trainingen, wedstrijden en vooral reizen. 

Een Topsport Talentschool houdt rekening met de individuele sportactiviteiten door extra 

faciliteiten aan te bieden. Welke faciliteiten er nodig zijn, hangt af van wat de diverse 

sporters nodig hebben. De scholen passen maatwerk toe voor elk geïndiceerd talent. De 
school biedt extra faciliteiten aan de leerlingen in de vorm van: 

• een flexibellesrooster dat ruimte heeft voor trainingen en wedstrijden; 

• (gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken; 

• uitstel of vermindering van huiswerk; 

• voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid in verband met 
trainingen en wedstrijden, weg te werken; 

• uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolonderzoeken; 

• begeleiding van een LOOT -begeleider; 

• gespreid examen over twee schooljaren. 

Deze scholen worden tot LOOT-school aangewezen door het ministerie van OCW. Naast 

het hebben van een juist afgestemd aanbod als boven omschreven, dient de school 

minimaal te beschikken over een minimum aantal van 40-talentsporters met een officiële 

statustoekenning van NOC*NSF. De toekenning van de LOOT-status is hiermee gekoppeld 

aan de talentendatabase van NOC*NSF1
. De database van NOC*NSF wordt gevuld door de 

sportbonden; zij leveren de namen van hun talenten aan bij NOC*NSF. 

Er zijn op dit moment 29 Topsport Talentscholen in Nederland. In de regio Haarlem

Haarlemmermeer wonen (Zuid-Kennemerland) circa 300 geregistreerde talentsporters, die 

nu echter voor hun speciale onderwijs alleen op Amsterdam en Alkmaar zijn aangewezen. 

Niet alle talentsporters maken daar gebruik van en velen zitten al hier op school. Derhalve 

zweeft het Haarlemmermeer Lyceum rond de minimale norm van 40 leerlingen, maar wist 

deze nog niet te doorbreken. Dit terwijl het besef er is dat met het bereiken van een officiële 

LOOT- status, dit aantal een snelle vogelvlucht naar boven zal nemen. Niet alleen vanwege 

de status zelf, maar ook door de nieuwe locatie van het Haarlemmermeer Lyceum straks bij 

het Huis van de Sport, de aanwezigheid van het Topsportloket Haarlemmermeer ter 

ondersteuning en aanverwante faciliteiten. Ook voor Haarlem geldt een gelijke situatie, al 

hoewel die in de ontwikkeling iets minder ver gevorderd zijn. Op dit moment heeft het 

Haarlemmermeer Lyceum een hernieuwde aanvraag ingediend bij het Ministerie van 

Onderwijs op basis van het huidige potentieel statusleerlingen. Of deze aanvraag wordt 

goedgekeurd moet worden afgewacht (besluitvorming februari 2013). 

1 
[B] Belofte, [NT] Nationaal Talent of [IT]Internationaal Talent 
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Een definitieve LOOT -toekenning voor het Haarlemmermeer Lyceum zou de samenwerking 

in een stroomversnelling brengen, maar ook het behoud van de status is heel belangrijk. 
Derhalve besluiten alle belanghebbende partijen hun krachten te bundelen in een 

convenant. 

Overwegingen 

Het belang van het convenant wordt door alle partijen gedeeld. Het voorziet in een 
samenwerking, waarbij alle organisaties de ontwikkeling en barging van Topsport Talent 
Onderwijs- middels een officiële statusverlening van de Stichting Landelijke Organisatie 
Onderwijs & Topsport (Stichting LOOT)- in de regio Haarlem- Haarlemmermeer voorstaan. 

Stichting Dunamare Onderwijsgroep is daarin verantwoordelijk als aanbieder en uitvoerder 
van het Topsport Talent Onderwijs. Stichting Topsport Kennemerland, Stichting Topsport 
Haarlemmermeer, Olympisch Netwerk Noord-Holland, Sport Support en Sportservice Noord

Holland beschikken over specifieke kennis en kunde die een essentiële bijdrage leveren aan 
de ontwikkeling van afspraken met aanverwante sportbonden en topsportverenigingen over 

onder andere huiswerkbegeleiding bij internationale toernooien, de inzet van mogelijk 
specifieke sportinstructie en training, afstemming van sportprogramma's, topsport
verenigingen/topsport-begeleiders, medische begeleiding, mentale begeleiding en vervoer, 
etc. De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem zijn in deze verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling en uitvoering van het sport- en onderwijsbeleid en het daartoe middels 
subsidies en accommodaties aansturen, coördineren en faciliteren ervan. 

In het convenant wordt beschreven hoe alle partijen intensief samenwerken aan een visie en 
uitvoeringsdocument, waarbij de focus primair wordt gebracht op Haarlemmermeer. Als de 
LOOT-status daar een feit is en afdoende geborgd, zal vervolgens ook voor Haarlem de 
LOOT -ontwikkeling in gang worden gezet. Het kunnen faciliteren van LOOT -Onderwijs past 

tevens in de ambitie van beide gemeenten voor actieve (sport)talentontwikkeling. Tevens 
zal door de samenwerking de sportpositie van de regio Kennemerland-Haarlemmermeer in 
'Nederland Topsportland' verder worden verstevigd. 

Middelen 

Met onze inzet binnen dit convenant zijn geen aanvullende middelen (op de bestaande 
subsidie voor het Topsportloket) gemoeid. Stichting Dunamare Onderwijsgroep is 

verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en borging van de LOOT -status voor haar 
onderwijslocaties in Haarlemmermeer en Haarlem. Binnen de bestaande reguliere 

subsidierelaties wordt de inzet van de vier voornoemde stichtingen reeds door de 
gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer ondersteund. Ook vraagt deze ontwikkeling geen 
aanvullende ambtelijke inzet anders dan reeds binnen het programma sport is voorzien. 

Evaluatie 
De duur van het convenant is twee jaar (tot eind 2014). Naar verwachting is deze termijn 
noodzakelijk om primair de LOOT -status voor het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp te 
kunnen realiseren. Daarnaast zal binnen het visie- en uitvoeringsprogramma worden 
vastgelegd hoe de vervolgafspraken zullen zijn voor de doorontwikkeling van de LOOT
status ten behoeve van De Schater Scholengemeenschap te Haarlem. Dit geldt tevens voor 

de noodzakelijke evaluatiemomenten gedurende het ontwikkelingsproces. Het visie- en 
uitvoeringsprogramma zal als uitvloeisel van dit convenant in het eerste kwartaal van 2013 

worden opgesteld en na vaststelling onderdeel uit maken van het convenant. 
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In- en externe communicatie 
De ondertekening van het convenant staat gepland voor 21 januari 2013. Dit is net voor de 

start van de open dagen van het voortgezet onderwijs voor het nieuwe schooljaar. Het is 

heel belangrijk dat dit convenant richting de open dagen in de communicatie kan worden 

meegenomen. Onderwijs Stichting Dunamare is als uitvoerder zelf verantwoordelijk voor het 

communicatieproces, bijgestaan door de communicatieafdelingen van de betrokken 

organisaties. Er is een separaat persmoment gepland tijdens de ondertekening van het 

convenant door alle betrokken partijen. Daarnaast wordt er een persbericht verspreid. 

Tenslotte zal ook in de informeer melding worden gedaan van de ondertekening. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 

1. in te stemmen met het Convenant Topsport Talent Onderwijs Haarlem-Haarlemmermeer; 

2. deze nota ter informatie aan de raad te zenden. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem me meer, 

namens dezen, 
de nnr·tot,o• 

Bijlage(n) 
Convenant Topsport Talent Onderwijs Haarlem-Haarlemmermeer. 
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Convenant Topsport  Talent  Onderwijs  Haarlem - Haarlemmermeer  

(LOOT-onderwijs) 
 

Partijen: 

1. Gemeente Haarlemmermeer, conform het Mandaat-, machtigings- en 

volmachtbesluit 2013, vertegenwoordigd door de wethouders M.J. Bezuijen en  

J.C.W.  Nederstigt 

2. Gemeente Haarlem, bij machtiging door het College van Burgemeester en 

Wethouders, vertegenwoordigd door de wethouders J. Nieuwenburg en  

J. Chr. van der Hoek  

3. Stichting Topsport Kennemerland  en Stichting  SportSupport Kennemerland 

vertegenwoordigd door de directeur dhr. J. Buitendijk 

4. Stichting Sportservice Noord-Holland, vertegenwoordigd door de 

plaatsvervangend directeur dhr. S van Tiel 

5. Stichting Olympisch Netwerk Noord-Holland, vertegenwoordigd door 

plaatsvervangend directeur dhr. P.J. van der Aart 

6. Stichting Dunamare Onderwijsgroep, vertegenwoordigd door Mevr. S. de Boer 

  

In aanmerking nemende dat: 

- het gewenst is te komen tot een samenwerking en het maken van afspraken  

voor de ontwikkeling en borging van Topsport Talent Onderwijs, middels een 

officiële status verlening van de Stichting Landelijke Organisatie Onderwijs & 

Topsport (Stichting LOOT), in de regio Haarlem - Haarlemmermeer;  

- dit past in de ambitie  van beide gemeenten, nl. de actieve (sport)talentontwikkeling 

- Gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem verantwoordelijk zijn voor de 

ontwikkeling en uitvoering van het sport- en onderwijsbeleid en daartoe middels 

subsidies en accommodaties aansturen, coördineren en faciliteren 

- door samenwerking  de sportpositie van de regio Kennemerland-Haarlemmermeer  

in ‘Nederland Topsportland’ zal worden verstevigd;  

- partijen zich allen conformeren aan de uitgangspunten van dit convenant gericht op  

het  gezamenlijk  ontwikkelen van een visie- en uitvoeringsprogramma t.b.v. 

Topsport Talent Onderwijs en daarbij het verkrijgen en behouden van de LOOT-

status voor het onderwijs in de regio; 

- Stichting Dunamare Onderwijsgroep verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, 

uitvoering en borging van de LOOT-status voor haar onderwijslocaties in 

Haarlemmermeer en Haarlem en dit als zodanig ook als één van haar 

kerndoelstellingen ziet; 

- Stichting Sportservice Noord-Holland  voor de gemeente Haarlemmermeer,  in 

samenwerking met Stichting Topsport Kennemerland, uitvoering geeft aan het 

huidige topsport beleid via het Topsportloket Haarlemmermeer; 
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- Stichting Topsport Kennemerland gemeentegrens overstijgende randvoorwaarden 

creëert en faciliteiten biedt aan (top)sportorganisaties; 

- Stichting SportSupport Kennemerland uitvoering geeft aan het sportbeleid van de 

gemeente Haarlem en het ondersteunen en organiseren van sport- en 

beweegaanbod in Haarlem en omgeving, in de meest brede zin van het woord; 

- Stichting Olympisch Netwerk Noord-Holland zich, in het kader van de met NOC*NSF 

gesloten Alliantie en in opdracht van het Ministerie van VWS, zich primair richt op 

de begeleiding van individuele topsporters, talenten en topsportverenigingen, 

sportbonden, alsmede verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en toetsing van 

LOOT-onderwijs  in opdracht van het Ministerie van onderwijs;   

- de vier voornoemde stichtingen over specifieke kennis en kunde beschikken die een 

essentiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van afspraken met aanverwante 

sportbonden en topsportverenigingen over o.a.: huiswerkbegeleiding bij 

internationale toernooien, de inzet van mogelijk specifieke sportinstructie en 

training, afstemming sportprogramma's topsportverenigingen/topsportbegeleiders, 

medische begeleiding, mentale begeleiding en vervoer, etc. 

 

Partijen komen overeen om primair vanaf heden tot en met 31 december 2014, met 

inachtneming van de eigen mogelijkheden en beperkingen,  zich actief in te zetten voor 

het verkrijgen en borgen Topsport Talent Onderwijs middels het verkrijgen en borgen van 

de  LOOT-status voor de aangewezen scholengemeenschappen van Stichting Dunamare 

Onderwijsgroep in de regio, zijnde Het Haarlemmermeer Lyceum te Hoofddorp en   

De Schoter Scholengemeenschap te Haarlem. Dit zal geschieden door: 

  

a) in het eerste kwartaal van 2013 een  visie en uitvoeringsprogramma vast te 

stellen, waarin specifieke taken, verantwoordelijkheden en afspraken worden 

vastgelegd tussen alle betrokken partijen, welke het verkrijgen dan wel behoud 

van de LOOT-status in de beide gemeenten borgt en uitbreidt;  

b) hierbij prioriteit te geven aan het verkrijgen van een  LOOT-status ten behoeve 

van het Haarlemmermeer Lyceum te Hoofddorp; 

c) in het plan verder invulling  te geven om na het behalen van de LOOT-status voor 

het Haarlemmermeer Lyceum ook de tweede LOOT-status ten behoeve van het 

De Schoter Scholengemeenschap te behalen; 

d) de uitwerking van dit convenant in handen te geven aan Stichting Dunamare 

Onderwijsgroep in directe samenwerking met alle in dit convenant betrokken 

partijen. De daarbij behorende onderdelen en verantwoordelijkheden staan 

beschreven in de bijlage, welke onderdeel is van dit convenant en indien gereed 

zal worden vervangen door het visie- en uitvoeringsprogramma; 

e) de in dit convenant verbonden partijen een gezamenlijke eenduidige 

communicatie te doen voeren richting topsporters/topsportverenigingen 

(talenten) om LOOT-onderwijs primair te genieten bij het Haarlemmermeer 
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Lyceum en in de toekomst, na het behalen van de tweede LOOT-status, bij  

De Schoter Scholengemeenschap. 

 

Uiterlijk in juni 2014 zullen partijen in onderling overleg beslissen of/en hoe deze 

samenwerking zal worden voortgezet. 

 

Aldus overgekomen, inclusief de aan dit convenant verbonden bijlage,  en in negenvoud 

opgemaakt, te Haarlemmermeer, 21 januari 2013 

 

 

 

 

 

..............................     ............................. 

Gemeente  Haarlem    Gemeente Haarlem 

Dhr. J.Chr. van der Hoek    Dhr. J. Nieuwenburg 

 

 

  

 

 

.............................     ............................. 

Gemeente Haarlemmermeer    Gemeente  Haarlemmermeer  

Dhr. M.J. Bezuijen     Dhr. J.C.W. Nederstigt 

 

 

 

 

 

……………………………    .............................  

Stichting Dunamare Onderwijsgroep  Stichting Topsport  Kennemerland en  

Mw. S. de Boer     Stichting SportSupport Kennemerland 

      Dhr. J. Buitendijk 

 

 

 

 

 

……………………………    ............................. 

Sportservice Noord Holland   Olympisch Netwerk Noord Holland 

Dhr. S. van Tiel     Dhr. P. van der Aart 
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Bijlage:   

 

Convenant Topsport Talent Onderwijs 

 

 
Het nader uit te werken visie- en uitvoeringsplan geeft, naast natuurlijke uitvoering  

van de algemene eisen die aan het Topsport talent onderwijs worden gesteld, onder 

meer actief invulling aan: 

 

� het ontwikkelen van een regionale overlegstructuur tussen betrokken 

partijen om afspraken te bewerkstelligen met sportbonden en 

topsportverenigingen over o.a. huiswerkbegeleiding, inzet specifieke 

sportinstructeurs, contactpersonen voor kernsporten, medische begeleiding, 

mentale begeleiding, vervoer, afstemming sportprogramma's met 

topsportverenigingen en begeleiders richting de onderwijsinstelling; 

 

� de uitwerking van bovenstaande waarin het vastleggen van de rolverdeling 

tussen de uitvoerende onderwijsinstelling(-en) en specifieke taken van het 

Olympisch Netwerk, STK, STH, TH verder wordt gespecificeerd. Dit mede 

opdat de gemeenten in staat zijn binnen hun sportbeleid op afspraken met 

relevante door hun gesubsidieerde instellingen op hun bijdrage aan het 

bereiken van optimale talentontwikkeling te kunnen aansturen; 

 

� een actief communicatieprogramma dat aansluit bij  de doelstellingen en is 

gericht op een snelle uitbreiding van het aantal status-leerlingen. Dit primair 

door  Stichting Dunamare Onderwijsgroep, alsmede door de inspanningen 

van Olympisch Netwerk, STK, STH, TH richting sporters en verenigingen; 

 

� aangekoppeld tijdspad inzake de ontwikkeling en afspraken, inclusief een 

juiste overlegstructuur en frequentie tussen betrokken partijen  gerelateerd 

aan de duur van de convenants afspraken;  

 

 

 

NB.  

Na vaststelling van het visie- en uitvoeringsplan zal deze bijlage hierdoor in dit convenant 

worden vervangen. 
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