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1. Inleiding
Het topsportconvenant heeft tot doel een solide samenwerking en wisselwerking tot stand te
brengen tussen het onderwijs en de sportwereld, om op deze wijze te komen tot een
doorgedreven topsportopleiding voor jongeren in combinatie met een volwaardige schoolse
vorming.
Binnen de schoot van de begeleidingscommissie van het topsportconvenant wordt een
selectiecommissie taekwondo opgericht bestaande uit minimaal één vertegenwoordiger
van Sport Vlaanderen, het BOIC en de VSF. Het voorzitterschap en het secretariaat van de
gemengde selectiecommissie zal worden waargenomen door Sport Vlaanderen. Deze
selectiecommissie zal aan de beloftevolle jongere, door de betrokken unisportfederatie
voorgedragen, jaarlijks al dan niet een topsportstatuut A toekennen voor het secundair
onderwijs. Als referentiepunt voor het al dan niet toekennen van een topsportstatuut worden
door Taekwondo Vlaanderen een aantal selectiecriteria gehanteerd, op basis van de
onderzochte leerlijnen/ontwikkelingslijnen voor taekwondo.
De finaliteit van de topsportschoolwerking taekwondo is het behalen van een top-8 plaats
op het Europees kampioenschap junioren en/of het wereldkampioenschap junioren. Door
het behalen van deze prestatie(s) bevindt de taekwondo-in zich op de ontwikkelingslijn om
op latere leeftijd een kwalificatie af te dwingen voor deelname aan de Olympische Spelen
en/of een top-8 te behalen op mondiale kampioenschappen.

2. Generieke voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een topsportstatuut A, nodig voor de instroom of
doorstroom in de topsportschool, dient een (kandidaat-)leerling/topsporter te voldoen aan
volgende voorwaarden:
• Lid zijn van (een club van) Taekwondo Vlaanderen;
• In aanmerking komen voor de nationale Belgische selectie voor deelname aan
internationale (landen)competities, m.a.w. Belg zijn of de naturalisatieprocedure
hebben opgestart;
• Beschikken over een geldig sportmedisch attest, uitgereikt door een erkend medisch
keuringsarts.

3. Instroom nieuwe leerlingen/topsporters in 2020-2021
Taekwondo Vlaanderen hanteert drie stappen in de selectieprocedure voor het bekomen
van een topsportstatuut A:

1ste fase: uitnodiging en/of interesse
De Technisch Directeur Topsport van Taekwondo Vlaanderen stelt een lijst op van
geïdentificeerde topsporttalenten die uitgenodigd zullen worden voor deelname aan de
selectietesten. De lijst wordt één maand voor de selectietest(en) afgerond en is gebaseerd
op de scoutingverslagen en de behaalde resultaten op (inter)nationale wedstrijden van het
voorafgaande schooljaar.
Een kandidaat kan de interesse voor deelname aan de selectietesten eveneens bekend
maken via het versturen van een e-mail aan de Technisch Directeur Topsport van
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Taekwondo Vlaanderen (topsport@taekwondo.be) voor het einde van het voorafgaande
schooljaar. Mits een grondige motivatie kan hij/zij eveneens uitgenodigd worden door
Taekwondo Vlaanderen voor deelname aan de selectietesten.

2de fase: de selectietest
Een selectietest wordt georganiseerd in de periode mei-juni (in zoverre haalbaar met de
wedstrijdkalender) en/of in augustus. De kandidaat moet op ten minste twee van de drie
onderdelen een positief resultaat behalen om geselecteerd te kunnen worden voor de
tweede selectietest.
Overzicht van de drie onderdelen van deze selectietest:
1. Conditionele testbatterij: wordt afgenomen door de (sport)technische omkadering
van Taekwondo Vlaanderen (minimaal 3 juryleden). De kandidaat moet een positief
advies van meer dan de helft van de aanwezige juryleden krijgen.
2. Technische beoordeling: wordt gegeven door de (sport)technische omkadering van
Taekwondo Vlaanderen (minimaal 3 juryleden). De kandidaat moet een positief
advies van meer dan de helft van de aanwezige juryleden krijgen.
3. Behaalde prestaties op selectietornooien: voldoen aan de hieronder vermelde
resultaatsdoelstelling volgens geboortejaar. Om weerhouden te worden als resultaat,
dient de kandidaat tenminste één ronde van het desbetreffende selectietornooi
winnend af te sluiten.
Tabel 1: resultaatsdoelstellingen internationale selectietornooien 2019-2020
Geboortejaar
2006

Leeftijd in
schooljaar x-1
14 jaar

2005

15 jaar

2004
2003

16 jaar
17 jaar

2002

18 jaar

2001

19 jaar

Prestaties op internationale selectietornooien in het schooljaar
x-1 (september 2019 t.e.m. augustus 2020)
Medaille op selectietornooi bij de cadetten en/of top-8 EK
cadetten of Top-16 WK cadetten
Medaille op selectietornooi bij de cadetten of top-8 op een
selectietornooi junioren en/of top-8 EK cadetten of Top-16 WK
cadetten
Medaille op selectietornooi bij de junioren
Medaille op selectietornooi bij de junioren en/of minstens 2
rondes winnen op selectietornooien bij de senioren
Medaille op selectietornooi bij de junioren en/of top-8 op
selectietornooi bij de senioren
Top-8 op selectietornooi bij de senioren

Komen in aanmerking als selectietornooi:
̵ Cadetten en junioren: Open Frankrijk, European President Cup, Open
Nederland Open België, Open Duitsland en Open Oostenrijk;
̵ Senioren: Alle erkende WTF-tornooien met een G-label.

3de fase: instapgesprek
Na de selectietest wordt de kandidaat uitgenodigd voor een instapgesprek met de
(sport)technische omkadering van Taekwondo Vlaanderen. Tijdens het gesprek zal gepeild
worden naar het engagement en de ambitie van de kandidaat. De kandidaat moet een
positief advies krijgen van meer de helft van de aanwezige personen.
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4. Herselectie leerlingen/topsporters 2020-2021
Taekwondo Vlaanderen hanteert drie stappen in de herselectieprocedure voor de
leerlingen/topsporters in de topsportschool voor het schooljaar 2020-2021. De kandidaat
moet op ten minste twee onderdelen een positief resultaat behalen om voorgedragen te
kunnen worden aan de gemengde seelctiecommissie.

1ste fase: Aantonen van behaalde prestaties op internationaal niveau
De leerling/topsporter dient te voldoen aan de resultaatsdoelstelling volgens geboortejaar
(zie tabel 1). Om weerhouden te worden als resultaat, dient de kandidaat tenminste één
ronde van het desbetreffende selectietornooi winnend af te sluiten.

2de fase: Conditionele testbatterij
De conditionele testbatterij wordt afgenomen door de (sport)technische omkadering van
Taekwondo Vlaanderen (minimaal 3 juryleden). De kandidaat moet een positief advies van
meer dan de helft van de aanwezige juryleden krijgen.

3de fase: Sportrapport
De leerling/topsporter dient te voldoen aan de individuele doelstellingen werkpunten, zoals
deze bepaald worden in het sportrapport en in de tussentijdse evaluaties. Het sportrapport
wordt tweemaal in het schooljaar wordt uitgereikt, m.n. in december 2019 en juni 2020.
Tussentijdse evaluaties kunnen te allen tijde gebeuren.

5. Beroepsprocedure
Wanneer de kandidaat niet akkoord gaat met de beslissing van de selectiecommissie
taekwondo, kan er een bezwaarschrift gericht worden aan Taekwondo Vlaanderen (H. Van
Veldekesingel 150 bus 73, 3500 Hasselt), uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de officiële
negatieve beslissing van de selectiecommissie taekwondo.
Het aangetekende beroep zal vervolgens behandeld worden in de Beroepscommissie van
de Taekwondo Vlaanderen, in wezen samengesteld door de leden van de Rechtcommissie
van de Taekwondo Vlaanderen.
De Beroepscommissie zal binnen de maand na ontvangst van het aangetekende beroep de
(kandidaat-)leerling/topsporter op de hoogte stellen van de genomen beslissing inzake de
toekenning van het topsportstatuut.

