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OGVO, de plek voor (top)sport talentontwikkeling
Sport jij op een hoog niveau? En heb je een status van 
NOC*NSF* of kom je in aanmerking voor een Regio 
Status*? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. 
Want op de scholen van OGVO - het Blariacumcollege, 
College Den Hulster en het Valuascollege - krijg je alle 
ruimte om bezig te zijn met je sport. Als je namelijk op 
een behoorlijk niveau sport en je moet dit combineren met 
een studie, dan stelt dat hoge eisen aan jezelf als sporter. 
Op alle scholen van OGVO houden we daar rekening 
mee en bieden we maatwerk. Zo helpen we je het beste 
uit jezelf te halen op het gebied van je (top)sport- en 
schoolcarrière. Welke faciliteiten en welke status je krijgt, 
hangt af van jouw talent en betreffende sportbond.
 
Topsport Talentschool
Op de OGVO-scholen krijg je de kans om je schooldiploma 
op het hoogst haalbare niveau te halen en je talent in je 
sport zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. College den 
Hulster is onze Topsport Talentschool. Onder de regie 
van de Topsport Talentschool, in samenwerking met de 
Stichting Performance Centre Venlo, wordt kennis op alle 
OGVO-scholen ingezet.

Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & 
Topsport (EVOT) en Limburg Sport
College Den Hulster wordt net als dertig andere Topsport 
Talentscholen in het land, aangestuurd door het 
Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport.
Het Expertisecentrum is een samenwerkingsverband 
tussen dertig scholen in het voortgezet onderwijs die 
toptalenten in sport ondersteunt om hun schoolcarrière 
met topsport te kunnen combineren. 

Wat zijn die faciliteiten precies?
Maatwerk per individuele sporter

• Begeleiding van een Topsport talent begeleider (coach).
• Een rooster dat ruimte biedt voor trainingen en 

wedstrijden.



• (Gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken in 
 de onderbouw (RS en NOC*NSF) en bovenbouw  

(alleen NOC*NSF)
• Uitstel of vermindering van huiswerk.
• Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door 

afwezigheid vanwege trainingen en wedstrijden,  
weg te werken.

• Uitstel of aanpassing van repetities en/of 
schoolonderzoeken.

• Gespreid examen over twee schooljaren  
(alleen NOC*NSF).

• Gebruik van eigen fitness/performance centrum: 
 www.performancecentrevenlo.nl

Topsport talent begeleider (coach):

• Is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders;
• Heeft individuele gesprekken met leerling en/of ouders.
• Maakt roosteraanpassingen daar waar nodig 

(maatwerk).
• Regelt (gedeeltelijke) vrijstellingen en verlofaanvragen.

Wanneer kom je in aanmerking voor een 
NOC*NSF-status of Regio Status
In Limburg hebben we te maken met twee soorten 
statussen: de NOC*NSF status en de Regio Status (RS). 
Scholen kunnen zelf geen statussen verlenen.
NOC*NSF Status: De toekenning van de Topsport 
Talentstatus is gekoppeld aan de talentendatabase van 
NOC*NSF. De database van NOC*NSF wordt gevuld door 
de sportbonden; zij leveren de namen van hun talenten 
aan bij NOC*NSF. 
Regio Status (RS1/RS2): Voor talentvolle leerlingen die 
(nog) niet in aanmerking komen voor een NOC*NSF 
status, maar wel als talent worden gezien, bestaat de 
topsportvriendelijke regeling. Dit zijn de RS-statussen. 
RS staat voor Regio Sporter. Deze status is aan te vragen 
bij Limburg Sport. Stichting Performance Centre Venlo kan 
je ondersteunen bij je aanvraag. Je kunt daarvoor mailen 
naar info@performancecentrevenlo.nl.



www.blariacum.nl www.denhulster.nl www.valuascollege.nl
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Meer informatie of aanmelden?
Aanmelden als (Top)sport Talent leerling kan bij het Blariacumcollege, 
College Den Hulster of Valuascollege. Een uitzondering hierop zijn de 
VVV-leerlingen. Zij melden zich aan bij College Den Hulster.

Ben jij een (Top)sport Talent en wil je meer weten over de mogelijkheden? 
Neem dan contact op met onze Topsport-coördinator. Hij helpt je graag op weg.

Ron Spruit

E-mail: rspruit@ogvo.nl
Telefoon: 06 - 46 64 67 84

Kijk voor meer info op:

(Top)sportaanbod onder schooltijd OGVO scholen
Voor alle sporters met een status biedt OGVO faciliteiten om topsport en onderwijs 
te combineren. Een aantal sporten trainen onder schooltijd. 
Een overzicht van deze sporten vind je op de websites van onze scholen. 
Meer informatie over het trainingsprogramma is op te vragen bij 
de betreffende sport.

websites OGVO-scholen
www.evot.nl 

www.limburgsport.nl
www.performancecentrevenlo.nl


