Randstad Topsport Academie
Bonne Posma, coördinator RTA en studieloopbaanbegeleider

Regulier onderwijs is vaak lastig te combineren met topsport. De Randstad Topsport
Academie houdt in hoge mate rekening met de sportcarrière van de student. Er wordt
geprobeerd om al tijdens de studie en sportcarrière uitzicht te geven op een verder
verloop van de beroepscarrière.

Uitnodiging
E u re g i o n a a l S p o r t S y m p o s i u m

Leren voor goud

Eliteschulen des Leistungssport

Onderwijs en topsport. Voor sommige leerlingen een alledaagse combinatie. Voor veel

Gunolf Bach, Referent für Talentförderung Landessportbund Nordrhein Westfalen

organisaties elke dag een grote uitdaging. School en topsport kunnen elkaar wederzijds
stimuleren. Dan wordt het ‘leren voor goud’ of ‘trainen voor een diploma’. Hoe gaat dat?
Daar gaan we met elkaar over spreken tijdens dit symposium op

Onder de titel “Eliteschulen des Leistungssports - Ein Teil des Verbundssystems Schule/
Leistungssport” houdt Gunolf Bach een voordracht over sport en school in Duitsland.

vrijdag 14 december 2007
van 15.30 tot 19.00 uur

Mentale training
Hardy Menkehorst, mental trainer TVM-schaatsploeg

Hardy Menkehorst is mental trainer van onder andere de TVM-schaatsploeg.
Waarschijnlijk herinnert iedereen zich nog wel hoe Ireen Wüst vorig seizoen de gouden
medaille op het EK verloor. Vervolgens won ze wel de WK allround. Hardy zal in een half uur
tijd over de basisprincipes van mentale begeleiding vertellen.

CSG Het Noordik, Noordikslaan 68, Almelo
www.noordik.nl

Sport Support Twente

Programma

Wim Nieuwland, voorzitter
15.30-16.00 uur

Ontvangst

16.00-16.05 uur 	Welkomstwoord door de heer D. Versteege, voorzitter
College van Bestuur CSG Het Noordik en dagvoorzitter
16.05-16.20 uur

de heer W. Nieuwland, Sport Support Twente
voorzitter Sport Support Twente

16.20-16.35 uur	de heer W. Diepeveen, LOOT-school
directeur onderwijs AVO CSG Het Noordik
16.35-16.50 uur	de heer B. Posma, Randstad Topsport Academie
coördinator RTA en studieloopbaanbegeleider

Sport Support Twente ondersteunt Euregionale talenten en topsporters, opdat zij hun sportieve talenten optimaal kunnen ontplooien. SST tracht problemen en obstakels die de sporter
hinderen bij de uitoefening van topsport weg te werken. De begeleiding van de talenten
en topsporters begint met de registratieplicht en het onafhankelijk beoordelen van de topsportstatus door manager Manfred Kamphuis.

CSG Het Noordik, LOOT-school
Wim Diepeveen, directeur onderwijs AVO

16.50-17.15 uur	de heer G. Bach, Eliteschulen des Leistungssports
Referent für Talentförderung Landessportbund Nordrhein
Westfalen
17.15-17.45 uur 	Inleiding in mentale training door de heer H. Menkehorst,
mental trainer van o.a. TVM-schaatsploeg
17.45-18.00 uur

Forum met alle sprekers

18.00-19.00 uur	Gezellig samenzijn onder het genot
van een hapje en een drankje

Topsport vraagt veel inspanningen. Goed presteren op school ook. CSG Het Noordik wil
leerlingen de kans geven zich te ontwikkelen in de breedste zin van het woord. We zijn er
dan ook trots op dat wij sinds augustus 2006 LOOT-school zijn. Als LOOT-school kunnen we
topsport en schoolloopbaan hand in hand laten gaan. Tijdens deze presentatie geven wij
informatie hoe we onze leerlingen begeleiden.

