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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 selectiecommissie
taekwondo 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 de Vlaamse Taekwondo Bond een aantal
selectiecriteria gehanteerd, op basis van de onderzochte leerlijnen/ontwikkelingslijnen voor taekwondo.
De finaliteit van de topsportschoolwerking taekwondo is het minimaal behalen van een top-8 plaats op
het Europees Kampioenschap voor junioren en/of het behalen van een top-16 plaats op het
wereldkampioenschap voor junioren. Door het behalen van deze prestatie(s) bevindt de taekwon-doïn
zich op de ontwikkelingslijn om op latere leeftijd een kwalificatie af te dwingen voor deelname aan de
Olympische Spelen.
De finaliteit van de topsportwerking van de Vlaamse Taekwondo Bond vzw is het minimaal behalen van
een top-8 plaats op het Europees Kampioenschap voor senioren, met als ultieme doel het behalen van
een medaille op de Olympische Spelen.

2. Generieke voorwaarden
Om in aanmerking voor de selectieprocedure voor de instroom en doorstroom in de topsportschool,
dient een (kandidaat-) leerling/topsporter eerst aan volgende voorwaarden te voldoen:
•

Lid zijn van (een club van) de Vlaamse Taekwondo Bond vzw;

•

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
keuringscentrum.
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3. Instroom nieuwe leerlingen/topsporters in 2019-2020
De Vlaamse Taekwondo Bond vzw hanteert vier stappen in de selectieprocedure voor de instroom van
nieuwe leerlingen/topsporters in de topsportschool:

1ste fase: uitnodiging of interesse
De Technisch Directeur Topsport van de Vlaamse Taekwondo Bond vzw stelt een lijst op van
geïdentificeerde topsporttalenten die uitgenodigd zullen worden voor deelname aan de selectietesten.
De lijst wordt vóór 30 april 2019 afgerond en is gebaseerd op de scoutingverslagen en de behaalde
resultaten op (inter)nationale wedstrijden.
Een kandidaat-leerling/topsporter kan de interesse voor deelname aan de selectietesten eveneens
bekend maken via het versturen van een e-mail aan de Technisch Directeur Topsport van de Vlaamse
Taekwondo Bond vzw (topsport@taekwondo.be) vóór 30 april 2019. Mits een grondige motivatie kan
hij/zij eveneens uitgenodigd worden door de Vlaamse Taekwondo Bond vzw voor deelname aan de
selectietesten.

2de fase: eerste selectietest
De eerste selectietest wordt in de periode mei-juni 2019 georganiseerd en bestaat uit 3 onderdelen. De
kandidaat-leerling/topsporter moet op ten minste twee onderdelen een positief resultaat behalen om
geselecteerd te kunnen worden voor de tweede selectietest.
Overzicht van de drie onderdelen van de eerste selectietest:
1. Testbatterij: wordt afgenomen door het Vlaams SportKompas (V.S.K.). Deze testbatterij peilt
naar de biologische rijpheid (A.P.H.V.-bepaling*) en naar het fysiek en motorisch quotiënt.
De kandidaten dienen op alle volgende testen te slagen: score van min. 105 punten op MQ
(Motorisch quotiënt) en score van min. 100 punten op FQ (Fysieke quotiënt).
Indien de individuele A.P.H.V. meer dan 1 jaar verschilt van deze van de gemiddelde A.P.H.V.1.
In een normale populatie, dan wordt een deliberatiemarge van 5 punten gehanteerd op iedere
test.

1

Bij meisjes bedraagt de gemiddelde A.P.H.V. 12 jaar, bij jongens 14 jaar (Preece-Baines, 1978).
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2. Technische beoordeling: wordt gegeven door tenminste drie sporttechnische trainers van
de Vlaamse Taekwondo Bond vzw, met name door de lesgever van de topsportschool, de head
coach van de Vlaamse taekwondo Bond en de Technish Directeur topsport. De kandidaatleerling/topsporter wordt tijdens een regionale training beoordeeld. De kandidaat moet een
positief advies van meer dan de helft van de aanwezige sporttechnische trainers krijgen.

3. Al dan niet reeds behaalde prestaties op selectietornooien: voldoen aan de
vooropgestelde resultaatsdoelstelling volgens geboortejaar. Om weerhouden te worden als
resultaat, dient de kandidaat- leerling/topsporter tenminste twee rondes van het desbetreffende
selectietornooi winnend af te sluiten.

Geboortejaar

Leeftijd in
2019

2005

14 jaar

- Medaille op selectietornooi bij de cadetten
- of top-8 EK-cadetten of Top-16 WK cadetten

2004

15 jaar

- Medaille op selectietornooi bij de cadetten
- of top-8 EK-cadetten
- of top-8 op selectietornooi bij de junioren

2003

16 jaar

- Medaille op selectietornooi bij de junioren

2002

17 jaar

- Medaille op selectietornooi bij de junioren
- of Top-8 op selectietornooi bij de senioren

2001

18 jaar

- Medaille op selectietornooi bij de junioren
- Minstens 2 rondes winnen op selectietornooien bij de
senioren

2000

19 jaar

Prestaties op internationale selectietornooien
(Juli 2018 - juni 2019)

- Top-8 op selectietornooi bij de senioren

Alle internationale WTF-tornooien met een G1-label (of hoger) komen in aanmerking als
selectietornooi, onder voorwaarde dat de competitie wordt georganiseerd voor de desbetreffende
doelgroep (cadetten, junioren of senioren) en minimaal 8 taekwon-doïn effectief deelnemen aan
de competitie in de betreffende gewichtscategorie.
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3de fase: tweede selectietest
De tweede selectietest wordt enkele weken na de eerste selectietest georganiseerd en bestaat uit twee
onderdelen. Een positief advies op alle onderdelen is nodig om te slagen in functie van een instap in de
topsportschool.
Overzicht van de twee onderdelen van de tweede selectietest:
•

Medische keuring: advies door een erkende arts, aangeduid door de Vlaamse Taekwondo Bond
vzw.

•

Gesprek met de Technisch Directeur topsport, de lesgever(s) topsportschool en de head Coach
van de Vlaamse Taekwondo Bond. De kandidaat-leerling/topsporter moet een positief advies
krijgen van meer de helft van de aanwezige personen.

4de fase: evaluatie van de topsportstatuutaanvragen
De kandidaat-leerlingen/topsporters die geslaagd zijn voor de tweede selectietest, worden tot slot
geëvalueerd door de topsportcommissie van de Vlaamse Taekwondo Bond vzw, in functie van de
mogelijke instap in de topsportschool.
Leerlingen/topsporters die voldoen aan de selectiecriteria, maar niet wensen in te stromen in de
topsportschool, kunnen beroep doen op de omzendbrief SO 2005/04 betreffende de gewettigde
afwezigheden in het secundair onderwijs. Hierin wordt vermeld dat de directie autonoom een
afwezigheid kan wettigen voor een individuele selectie aan een sportieve of culturele manifestatie,
zonder tussenkomst van de overheid. Er is geen plafond aan de duur van de afwezigheden, vanuit het
idee dat de school het best geplaatst is om rekening houdend met de lokale context en de individuele
leerling in kwestie - een beslissing te nemen. Bovendien kan de school dit op elk tijdstip van het
schooljaar beslissen.
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3. Herselectie leerlingen/topsporters 2019-2020
De Vlaamse Taekwondo Bond vzw hanteert drie voorwaarden in de herselectieprocedure voor de
leerlingen/topsporters in de topsportschool voor het schooljaar 2019-2020. De kandidaat
leerling/topsporter moet op ten minste twee onderdelen een positief resultaat behalen om geselecteerd
te kunnen worden.

1.

Aantonen van behaalde prestaties op internationaal niveau
De leerling/topsporter dient in het seizoen 2018-2019 te voldoen aan de vooropgestelde
resultaatsdoelstelling volgens geboortejaar. Om in aanmerking te komen als resultaat, dient de
taekwon-doïn tenminste twee rondes van het desbetreffende selectietornooi winnend af te
sluiten.

Geboortejaar

Leeftijd in
2019

2005

14 jaar

- Medaille op selectietornooi bij de cadetten
- of top-8 EK-cadetten of Top-16 WK cadetten

2004

15 jaar

- Medaille op selectietornooi bij de cadetten
- of top-8 EK-cadetten
- of top-8 op selectietornooi bij de junioren

2003

16 jaar

- Medaille op selectietornooi bij de junioren

2002

17 jaar

- Medaille op selectietornooi bij de junioren
- of Top-8 op selectietornooi bij de senioren

2001

18 jaar

- Medaille op selectietornooi bij de junioren
- Minstens 2 rondes winnen op selectietornooien bij de
senioren

2000

19 jaar

Prestaties op internationale selectietornooien
(Juli 2018 - juni 2019)

- Top-8 op selectietornooi bij de senioren

Alle internationale WTF-tornooien met een G1-label (of hoger) komen in aanmerking als
selectietornooi, onder voorwaarde dat de competitie wordt georganiseerd voor de desbetreffende
doelgroep (cadetten, junioren of senioren) en minimaal 8 taekwon-doïn effectief deelnemen aan
de competitie in de betreffende gewichtscategorie.
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2.

Testbatterij

De

fysieke testen worden

afgenomen

door

Belfius 068-2372304-02
[E] topsport@taekwondo.be
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het

Vlaams Sportkompas

(V.S.K.).

De

doorstroomprocedure voor de topsportschool is identiek aan deze voor de instroom.

3. Voldoen aan de individuele doelstellingen werkpunten neergeschreven in het
sportrapport en in de tussentijdse evaluaties
Het sportrapport wordt tweemaal in het schooljaar wordt uitgereikt: in december 2018 en juni 2019.
Tussentijdse evaluaties kunnen te allen tijde gebeuren.
Indien de leerling/topsporter aan alle voorwaarden voldoet, dan wordt hij/zij voorgedragen aan de
gemengde selectiecommissie van het Topsportconvenant. Indien de leerling/topsporter niet aan meer
dan twee voorwaarden voldoet, dan dient zijn/haar herselectie voldoende gemotiveerd te worden aan
de topsportcommissie van de Vlaamse Taekwondo Bond vzw.

4. Beroepsprocedure
Wanneer de kandidaat-leerling/topsporter niet akkoord gaat met de beslissing van de selectiecommissie
taekwondo, kan er een bezwaarschrift gericht worden aan de Vlaamse Taekwondo Bond vzw (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 Vlaamse
Taekwondo Bond, in wezen samengesteld door de leden van de Rechtcommissie van de Vlaamse
Taekwondo Bond.
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.
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