TOPSPORT TALENT SCHOOL
Het Leonardo College mag zich sinds 1 augustus 2008 Topsport Talent School (voorheen
LOOT-school) noemen. Wij mogen nu leerlingen met topsportaspiraties officiële faciliteiten
bieden. Er zijn momenteel 30 Topsport Talent scholen in Nederland, waarbij het Leonardo
College de enige Topsport Talent School in de regio is.
Hoe word je Topsport Talent leerling?
Tussen sportbonden en NOC*NSF zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden waaraan een
sporter moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Topsport-faciliteiten.
Een leerling kan bij de betreffende sportbond informeren of hij/zij in aanmerking komt voor
minimaal de ‘belofte’-status. Elke sportbond heeft criteria om Topsport Talent status te
verkrijgen opgesteld. Na toekenning van de status krijgt de school hiervan bericht.
Wat bieden wij als Leonardo College aan Topsport Talent leerlingen?
Studiefaciliteiten:
o begeleiding van een personal coach
o roosteraanpassingen
o ontheffingen voor bepaalde vakken indien nodig
o vrij voor trainingen/wedstrijden
o studieruimte beschikbaar
o ondersteuning bij vakken
o privé-les (beperkt en indien nodig),
o verschuiving van proefwerken en schoolonderzoeken
o spreiding eindexamen over twee jaar indien nodig
o daarnaast kan er altijd afgeweken worden indien de sportbelasting dat vereist.
o het Leonardo College is een Topsport vriendelijke school
Sportfaciliteiten:
o gratis gebruik van de fitnessruimte na overleggen trainingsschema
o snelle mogelijkheid tot fysiotherapie
o training onder schooltijd
Leonardo College en samenwerking
Het Leonardo College heeft een aantal samenwerkingsverbanden met verschillende
sportbonden wat heeft geresulteerd in verschillende RTC’s (Regionaal Trainingscentrum);
•
•
•
•

RTC Waterpolo
RTC Tafeltennis
Basketbal Academy
Rugby Academy

RTC Waterpolo Leiden
Leerlingen van het Leonardo College kunnen een waterpolo trainingsprogramma volgen,
naast de trainingen van hun eigen club. Talenten uit de regio Leiden krijgen de unieke kans
om, onder leiding van een professionele trainer, drie keer per week te werken aan hun
waterpolo skills.
Wij zijn op zoek naar spelers/speelsters die alles uit hun talent willen halen en deels in
schooltijd extra willen trainen. Je kunt dan 6 tot 8 uur per week meer gaan trainen.
Het Leonardo College biedt, na toelating tot het RTC, de mogelijkheid om je rooster aan te
passen om de trainingen te kunnen volgen.

Ben jij een talent, dat de ambitie heeft om een fantastische waterpoloër te worden?
Is je doel om het Nederlands team te halen of landelijk in de eredivisie waterpolo te
spelen?
Dan is het RTC Waterpolo Leiden de eerste stap op weg naar dit doel!

Maandag 1 februari 2021 van 19.30- 21.00 uur
Online voorlichtingsavond Topsport, RTC en Highschool
hetleonardo.nl

RTC Tafeltennis Leiden
De NTTB heeft drie jaar geleden officieel het groene licht gegeven voor het starten van een
RTC Tafeltennis Leiden. Daarom wordt er naast de trainingen bij de eigen vereniging de
mogelijkheid geboden om minimaal 3x per week in de ochtend te trainen bij Scylla Leiden.
Leerlingen die hiervoor in aanmerking willen komen kunnen worden toegelaten na
een selectietraining, waarbij wordt gekeken naar het aanwezige talent. De trainingen
worden gegeven door Olivier Altenburg.
Het programma op school mag worden aangepast, omdat de toegelaten
leerlingen een “belofte status” van NOC NSF zullen krijgen.

Maandag 1 februari 2021 van 19.30- 21.00 uur
Online voorlichtingsavond Topsport, RTC en Highschool
hetleonardo.nl

Basketball Skills Academy
Leerlingen van het Leonardo College kunnen een extra basketbal trainingsprogramma
volgen, naast de trainingen van hun eigen club. Talenten uit de regio Leiden krijgen de
unieke kans om, onder leiding van twee toptrainers, vier keer per week te werken aan hun
basketball skills.
Wij zijn op zoek naar spelers/speelsters die alles uit hun talent willen halen en bereid zijn om
vroeg op te staan om, deels voor schooltijd, extra te trainen. Samen met de clubtrainingen
kun je dan 6 tot 8 per week gaan trainen.
Het Leonardo College biedt, na toelating tot het opleidingscentrum, de mogelijkheid om je
rooster aan te passen om de trainingen te kunnen volgen.
Ben jij een talent, dat de ambitie heeft om een fantastische basketballer te worden?
Is je doel om het Nederlands team te halen of misschien wel een professionele basketballer
te worden?
Dan is het opleidingscentrum Basketball Leiden de eerste stap op weg naar dit doel!

Maandag 1 februari 2021 van 19.30- 21.00 uur
Online voorlichtingsavond Topsport, RTC en Highschool
hetleonardo.nl

Rugby Academy Leiden
Sinds een aantal jaar kunnen leerlingen van het Leonardo College een extra rugby
trainingsprogramma volgen, naast de trainingen van hun eigen club. Talenten uit de regio
Leiden krijgen de unieke kans om, onder leiding van een trainer, vier keer per week te
werken aan hun rugby skills. Ook zijn er trainingen voor versterking van de Core Stability en
is er mentale training.

De trainingen vinden veelal plaats op de kunstgrasvelden bij Boshuizerkade (naast het
Leonardo College), soms in de gym faciliteiten van het Leonardo college en soms bij DIOK (7
minuten fietsen van het Leonardo College).
Deelname aan het rugby programma staat open voor alle gemotiveerde rugbyers.

Maandag 1 februari 2021 van 19.30- 21.00 uur
Online voorlichtingsavond Topsport, RTC en Highschool
hetleonardo.nl

