
 

 

 

Studierichting TSO Topsport 

 

   PROFIEL 
 

 

Je bent gebeten door de microbe van atletiek, voetbal, volleybal of tafeltennis. Je bent 
geselecteerd door de federatie én daarnaast  ben je  in het bezit van een topsportstatuut, 
toegekend door Sport Vlaanderen. Je wilt jouw sport op een zo hoog mogelijk niveau beoefenen 
en tegelijkertijd een volwaardig secundair diploma behalen. Een goed evenwicht tussen beiden 
vinden is in dit verhaal noodzakelijk. Je bent goed in wetenschappen, maar ook talen en wiskunde 
schrikken je niet af.   Discipline, zelfvertrouwen en  doorzettingsvermogen zijn je niet vreemd.  Je 
wilt  de beste zijn, je wilt jezelf  overtreffen en je bent doelgericht.  Herken je jezelf hierin en voldoe 
je aan alle bovenvermelde voorwaarden? Dan ben je de geschikte kandidaat om in te schrijven in 
een topsportschool. 

 

   OPLEIDING 
 

 

Het algemene luik van de opleiding loopt gelijk met het basispakket van de opleiding LOSP. 
 
Voor het luik Sport werkt de school samen met trainers die afgevaardigd zijn door de sportfederatie 
waarvan je een erkenning hebt verkregen: de Vlaamse Tafeltennisliga, de Vlaamse Atletiekliga of 
de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Je traint 12 uur per week onder hun deskundige 
begeleiding. Daarnaast train je, buiten de schooluren, enkele uren per week bij je eigen club.  
 

   TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN 
 

 

Je behaalt een diploma secundair onderwijs, waarmee je een studie in het hoger onderwijs kunt 
aanvatten. Je bent grondig voorbereid op sportgerelateerde opleidingen en opleidingen in de 
gezondheidszorg (verpleegkunde, ergotherapie, leraar lichamelijke opvoeding,…) 
 
Je kunt aan de slag als sportmonitor of sportambtenaar in recreatieparken en zwembaden, in 
sporthallen, bij gemeentelijke of provinciale sportdiensten, in de toeristische of vrijetijdssector, bij 
BLOSO, bij het leger of de politie, … 
 
Meer informatie?  www.onderwijskiezer.be 
 

 

  

http://www.onderwijskiezer.be/


 

 

 

 
Lessentabel 2de en 3de graad TSO Topsport 
 

  3TS 4TS 5TS 6TS 

   BASISVORMING      

Aardrijkskunde 1u 1u 1u 1u 

Engels 2u 2u 2u 2u 

Frans 2u 2u 2u 2u 

Geschiedenis 1u 1u 1u 1u 

Levensbeschouwelijk vak 2u 2u 2u 2u 

Nederlands 4u 4u 3u 3u 

Wiskunde 3u 3u 2u 2u 

   SPECIFIEK GEDEELTE    

Begeleide zelfstudie 2u 2u 2u 2u 

Biologie 1u 1u - - 

Chemie 1u 1u - - 

Fysica 1u 1u - - 

GIP - - - 1u 

Natuurwetenschappen - - 1u - 

Sport 
- voeding en dieetleer 
- theorie van de lichamelijke opvoeding 
- fysiologie van de beweging 
- sport 

 
- 
- 
- 

12u 

 
- 
- 
- 

12u 

 
- 

1u 
2u 

12u 

 
1u 
1u 
2u 

12u 

Totaal aantal lesuren 32u 32u 31u 32u 

 

 


