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TOPSPORT TALENTSTATUS (LOOT)
Het Haarlemmermeer Lyceum is sinds 2013 één 
van de 30 erkende Topsport Talentscholen (TTS) 
in Nederland. Dat betekent dat we een licentie 
hebben van Expertisecentrum Voortgezet 
Onderwijs & Topsport (voorheen ‘Stichting 
LOOT’) en daarmee toestemming vanuit het 
ministerie van OCW om extra faciliteiten te 
bieden aan leerlingen die een talentstatus 
(LOOT-status) hebben gekregen via hun 
sportbond en het NOC*NSF.

Meer informatie: www.evot.nl

Een toets verplaatsen. Een flexibel lesrooster. 
Vermindering van onderwijstijd. Ontheffing voor vakken 
en tijd. Een gespreid examen. Gepersonaliseerd leren. 
Een persoonlijke begeleider. Het zijn voorbeelden van 
speciale faciliteiten waar je bij ons op school gebruik 
van kunt maken als dat nodig is. Het stelt je in staat om 
school en topsport te combineren op een manier dat 
het beste bij jou past.

Optimale kansen



MOGELIJKE FACILITEITEN: LOOT-STATUS PROSPECTSTATUS

Een persoonlijk lesrooster met ruimte voor trainingen en 
wedstrijden

X X 

Verschuiven van toetsen X X

Extra begeleiding en voorzieningen X X
(bij zwakke vakken of na afwezigheid)

Eigen studieruimte X X

Huiswerkafspraken X X

Gedeeltelijke vrijstelling voor bepaalde vakken X X

Gehele vrijstelling voor bepaalde vakken X

Onderwijstijdvermindering (tot 20% minder onderwijstijd) X

Gespreid examen over twee schooljaren X

CONTACT
Dhr. R van Poeteren
Talentcoördinator HLML Tweetalig
Baron de Coubertinlaan 2
loot_bdc@haarlemmermeerlyceum.nl

Dhr. L. Dijkema de Grooth
Talentcoördinator HLML Dalton
Nieuwe Molenaarslaan 20
loot_zr@haarlemmermeerlyceum.nl

Toekenning van een status én beschikbare 
faciliteiten is altijd ter beoordeling van de 
talentcoördinator. 

Vul een aanvraagformulier in of neem 
contact op om te vragen of je in 
aanmerking komt.

PROSPECTSTATUS
Ook faciliteren wij leerlingen die (nog) niet 
aan het vereiste sportieve niveau van de 
betreffende bond voldoen om in aanmerking 
te komen voor de LOOT-status, maar wel 
vergelijkbare trainingsarbeid moeten verrichten.
Per sport is bepaald welk niveau beoefend 
moet worden om in aanmerking te komen 
voor een prospectstatus. Grofweg moet je aan 
minimaal één van onderstaande voorwaarden 
voldoen om in aanmerking te kunnen komen:
•  Behoren tot het hoogst landelijke 

prestatieniveau.
•  Lid van een nationale jeugdselectie.
•  Lid van een districtsteam en/of regionale 

selectie.
•  Deelname aan een NK, EK of WK,  

op het hoogste prestatieniveau van hun 
leeftijdscategorie.

•  Minimaal 12 - 15 sporturen per week  
(training + wedstrijd).

Ook op onderwijsgebied moet worden voldaan 
aan gestelde eisen voor een talentstatus.

ONDERWIJS OP MAAT
Als het talent, zowel op 
onderwijsgebied als op het sportieve 
vlak voldoet aan de gestelde eisen, 
wordt de sportstatus toegekend 
en kan er bekeken worden welke 
knelpunten er door het talent ervaren 
worden. De leerling krijgt een TTS-
begeleider die bekijkt wat er nodig 
is om onderwijs en sport beter op 
elkaar af te stemmen.


