
  

© 2019 www.gymfed.be  1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SELECTIEPROCEDURE 
TOPSPORTSTATUUT 

TOPSPORTBELOFTESTATUUT 

 
 

TOESTELTURNEN JONGENS  
SELECTIE NAAR SCHOOLJAAR 2020-2021 

 
 
 

INHOUD 
 

1. Inleiding  p2 
2. Lager onderwijs  p3 
3. Secundair onderwijs p9 
4. De beroepsprocedure p16 
5. Bijlagen  p17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



© 2019 www.gymfed.be  2 

 
1. INLEIDING 

 
De selectieprocedure Toestelturnen jongens van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen organiseert het 
verloop van de instroom en doorstroom van gymnasten die het profiel bezitten om de eindcompetentie van 
de topsportschool gymnastiek te behalen.  
 
Het hoofddoel van de topsportschool Toestelturnen jongens is een prestatieniveau in het laatste jaar 
secundair onderwijs dat binnen maximaal twee jaar leidt tot volwaardig topniveau in de seniorencategorie. 
Jongens die opgeleid worden in de topsportschool moeten op 20-21-jarige leeftijd in staat zijn om zich te 
selecteren voor een nationaal team dat een olympische selectie (WK top 12) ambieert. 
 
Concreet is de minimum eindcompetentie van de topsportschool TTj een prestatieniveau dat overeenstemt 
met de top 24 plaats allround juniors (6 toestellen) op het laatste Europees kampioenschap. 
Deze eindcompetentie voor 18-jarige gymnasten (= laatste jaar junior en eerste jaar senior) is nodig om 
door te kunnen groeien naar senior topniveau op Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. 
 
Daar de opleiding tot topsportgymnast meer dan 10 jaar doorgedreven training omvat vanaf de 
kinderleeftijd is het belangrijk dat in de selectieprocedure TTj rekening wordt gehouden met de verschillende 
ontwikkelingsfasen van het kind.  
Het beoogde resultaat moet zijn dat enkel de jongens met de beste intrinsieke mentale en fysieke 
kwaliteiten worden geïdentificeerd en doorheen hun verschillende ontwikkelingsfasen kunnen begeleid 
worden binnen de topsportschool. 
 
In dit document worden de selectieprocedure, de validiteit van de procedure en de criteria beschreven per 
leeftijdsgroep. 
Elke stap van de selectieprocedure wordt strikt opgevolgd door de fulltime trainersstaf van de 
gymnastiekfederatie, de jeugdcoördinator TTj en de topsportdirecteur. 
 
Elke gymnast dient aan volgende generieke voorwaarden te voldoen om zich kandidaat te kunnen stellen 
voor de aanvraag van een topsportstatuut :  

- Lid zijn van de GymnastiekFederatie. 
- De Belgische nationaliteit bezitten of de procedure tot nationalisatie gestart zijn. 
- Een geldig sportmedisch attest bezitten, uitgereikt door een erkend keuringsarts. 

 
Deliberatie wegens blessure of overmacht is mogelijk tijdens de gemengde selectiecommissie. 
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2. LAGER ONDERWIJS 
 
2.1 Doelstellingen en eindcompetenties lager onderwijs: 

 

• Technische Leerlijntest: 80% behalen op de Toptest (test °2009 – °2008) 

• Fysieke test: 70 % behalen op Toptest 2 (test °2008,  explosiviteit,  statische kracht, kreitsconditie en lenigheid) 

• Positieve evaluatie van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). 
 
2.2 Validiteit van de testen: 

 

• De leerlijntest en fysieke test wordt afgenomen tijdens 3 testweekends door de trainers van de 
regioclubs en basisschoolclubs en enkele coaches van de vaste trainersstaf.  

• De test aan elk toestel wordt zoveel mogelijk door dezelfde personen afgenomen (tenzij 
afwezigheid van een trainer wegens internationale stage, wedstrijd of ziekte). 

• De leerlijntest en fysieke test voor het 6de leerjaar wordt afgenomen op 3 testmomenten door de 
fulltime trainersstaf.  

• De fysieke test meet de lenigheid, de explosiviteit, de specifieke conditie en de statische kracht. 

• De testen zijn afgeleid van de internationale normen voor topkwaliteit en de allerlaatste FIG code. 

• Elke leeftijdsgroep heeft een eigen leeftijdsgebonden test. Enkel de toptest en prejuniortest loopt 
over twee jaar. 
 

2.3 De procedure voor instroom in het Lager Onderwijs: 
 
a. Wie komt in aanmerking voor selectie? → Gymnasten van het geboortejaar °2011, °2010, °2009  

b. Data testweekends: De 3 testweekends vinden plaats op volgende data: 28 september 2019, 15 

februari 2020, 6 juni 2020 

c. Regionale trainingen: Elke regioclub/regiocentrumtrainer nodigt de gymnasten van de betreffende 

leeftijden uit voor min. 4 regionale trainingen. De regionale trainingen vinden plaats tussen 

september en april.  

d. Het instroomverslag: Voor 5 juni maakt de trainer van de basisschoolclub of de regioclub i.s.m. de 

jeugdcoördinator een instroomverslag op die de voorbije opvolgingsperiode evalueert op basis van 

morfologie, leervermogen en trainingsingesteldheid.  

e. De definitieve selectie tot voordracht (o.v.b. beslissing ouders en gymnast) : De definitieve selectie 

wordt opgemaakt door de trainers van de regioclubs en basisschoolclubs i.s.m. de jeugdcoördinator 

voor 12 juni. 

f. Een trainingsgroep kan uit max. 8 gymnasten bestaan per trainer. In geval meer geselecteerde gymnasten 

dan het toegelaten quotum in aanmerking komen, zal prioriteit gegeven worden aan de gymnasten met het 

hoogste percentage fysiek + techniek. 

g. Infomomenten en schoolbezoek  
In de loop van de maand maart-april worden ouders en gymnasten uitgenodigd voor een infovergadering en 

een schoolbezoek.  

h. Beslissing ouders: De eerste week van juni verwachten we van de ouders een definitieve beslissing 

rond de instroom in de Basisschool Topsportbelofte.  

i. Definitieve voordracht in juni en gemengde selectiecommissie van het topsportconvenant in juni. 
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2.4 De criteria voor instroom in het Lager Onderwijs: 

 

• GROEN BEHALEN OP 2 VAN DE 3 CRITERIA  

• GROEN KRIJGEN VOOR AFSPRAKEN OUDER/GYMNAST 
 
CRITERIA 

1. Het instroomverslag  - De coach van de regioclub of basisschoolclub maakt 
een instroomverslag op met een evaluatie van de 
opvolgingstrainingen en regiotrainingen. De 
morfologie, leervermogen en trainingsingesteldheid 
moeten positief zijn. 

2. Techniek  
 
De technische norm behalen: 
 
°2011 = 70% op basistest 
°2010 = 70 % op excellentietest 
°2009 = 55 % op toptest 

 - Tijdens de 3 leerlijntesten die centraal worden 
georganiseerd (september, februari, juni) tijdens 
een testweekend moeten de jongens de norm 
behalen op de test voor hun leeftijd. Voor het °2011 
is dat de BASISTEST, voor °2010 de 
EXCELLENTIETEST, en voor het °2009 is dat de 
TOPTEST. 

- De technische leerlijntest evalueert de vorderingen 
aan 6 toestellen, trampoline en test een artistieke 
en fysieke reeks. 

3. Fysiek 
 
De fysieke norm behalen: 
 
70 % op de test voor je leeftijd 

 - Tijdens de 3 fysieke testen die centraal worden 
georganiseerd (september, februari, juni) tijdens 
een testweekend moeten de jongens de norm 
behalen op de test voor hun leeftijd. Voor °2011 is 
dat de BASISTEST FYSIEK, voor °2010 de 
EXCELLENTIETEST, voor °2009 de TOPTEST 1. 

- De fysieke test evalueert de explosiviteit, de 
statische kracht, de kreitsconditie en de lenigheid. 

 
AFSPRAKEN 

Afspraken ouder / gymnast  - Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de ouders 
en de gymnast over het te volgen trainingsrooster, 
de werkpunten en de doelstellingen en deze 
afspraken worden consequent gevolgd. 

- De ouders geven aan dat ze akkoord gaan met het 
trainingsschema en de doelstellingen van het 
volgende schooljaar. 
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2.5 De procedure voor doorstroom in het Lager onderwijs : 
 

a. Wie komt in aanmerking? Gymnasten die reeds opgenomen zijn in een Basisschool Topsportbelofte 

nemen deel aan de 3 testweekends én nemen gedurende het wedstrijdseizoen deel in het A-

niveau.  

b. Data testweekends: De 3 testweekends vinden plaats op volgende data: 28 september 2019, 15 

februari 2020, 6 juni 2020 

c. Het persoonlijk ontwikkelingsplan: Na het eerste testweekend wordt voor elke gymnast een 

persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) met individuele doelstellingen en werkpunten opgemaakt voor 

het schooljaar. In december en op het einde van het schooljaar (ten laatste op 5 juni) wordt dit 

persoonlijk ontwikkelingsplan geëvalueerd. De evaluatie van het POP in juni geldt als eindverslag en 

wordt opgenomen als groene (positieve evaluatie) of rode (negatieve evaluatie) bij de criteria voor 

doorstroom. 

d. Schriftelijke evaluaties: Minimum 2x per jaar (december en juni) maken de trainers een schriftelijke 

evaluatie op basis van het POP die mondeling aan de ouders en de gymnasten wordt toegelicht 

tijdens een oudergesprek. Tijdens het oudergesprek in juni wordt de beslissing van voordracht of 

geen voordracht toegelicht op basis van het POP en de testresultaten. 

e. Definitieve voordracht: of een gymnast al dan niet wordt voorgedragen voor een statuut wordt 
beslist tijdens een interne selectiemeeting in juni door het vaste trainersteam van de federatie, de 
jeugdcoördinator TTj en de topsportdirecteur van de federatie. De voordracht kan uitgesteld 
worden voor een tweede gemengde selectiecommissie in augustus of er kan bij blessure een 
deliberatie worden aangevraagd. 
 

f. Gemengde selectiecommissie van het topsportconvenant: juni en augustus. 
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2.6 De criteria voor doorstroom in het Lager onderwijs : 
 
 

• GROEN BEHALEN OP 2 VAN DE 3 CRITERIA 

• GROEN KRIJGEN VOOR AFSPRAKEN OUDER/GYMNAST 
 

CRITERIA 

1. Het Persoonlijk 
ontwikkelingsplan (POP) 

 

 - De coach van de regioclub of basisschoolclub maakt 
na het eerste testweekend een persoonlijk 
ontwikkelingsplan op (POP) met de sterke en 
zwakke punten, de werkpunten en de individuele 
doelstellingen. In juni na het laatste testweekend 
wordt het POP door de trainer geëvalueerd i.s.m. 
de jeugdcoördinator en moet deze evaluatie 
positief zijn om groen te behalen. 

2. Techniek  
 
De technische norm behalen : 
 
°2010 = 70 % op excellentietest 
°2009 = 55 % op toptest 
 

 - Tijdens de 3 leerlijntesten die centraal worden 
georganiseerd (september, februari, juni) tijdens 
een testweekend moeten de jongens  de norm 
behalen op de test voor hun leeftijd. Voor °2010 is 
dat de EXCELLENTIETEST en voor °2009 is dat de 
TOPTEST. 

- De technische leerlijntest evalueert de vorderingen 
aan 6 toestellen, trampoline en test een artistieke 
en fysieke reeks. 

3. Fysiek 
 
De fysieke norm behalen : 
 
70 % op de test voor je leeftijd 

 - Tijdens de 3 fysieke testen die centraal worden 
georganiseerd (september, februari, juni) tijdens 
een testweekend moeten de jongens  de norm 
behalen op de test voor hun leeftijd. Voor °2010 is 
dat de EXCELLENTIETEST, voor °2009 de TOPTEST 1. 

- De fysieke test evalueert de explosiviteit, de 
statische kracht, de kreitsconditie en de lenigheid. 

 
AFSPRAKEN 

Afspraken ouder / gymnast  - Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de ouders 
en de gymnast over het te volgen trainingsrooster, 
de werkpunten en de doelstellingen en deze 
afspraken worden consequent gevolgd. 

- De ouders geven aan dat ze akkoord gaan met het 
trainingsschema en de doelstellingen van het 
volgende schooljaar. 
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2.7 De procedure voor instroom in de eerste graad van het secundair onderwijs (1ste middelbaar) 
 

a. Wie komt in aanmerking?: Gymnasten van het 6de leerjaar die reeds opgenomen zijn in een 

Basisschool Topsportbelofte nemen deel aan 3 fysieke en 3 technische opvolgtesten in Gent én 

nemen gedurende het wedstrijdseizoen deel in het A-niveau.  

b. De 3 fysieke opvolgtesten vinden plaats op 16 oktober 2019, 5 februari 2020 en 29 april 2020.  

De 3 technische opvolgtesten vinden plaats op 17 oktober 2019, 6 februari 2020 en 30 april 2020. 

c. De gymnasten die kandidaat zijn om door te stromen naar het middelbaar onderwijs nemen deel 

aan maandelijkse opvolgtrainingen op woensdagnamiddag in Gent onder leiding van de 

beloftencoach. 

d. Het persoonlijk ontwikkelingsplan: Na het eerste testweekend wordt voor elke gymnast een 

persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) met individuele doelstellingen en werkpunten opgemaakt voor 

het schooljaar. In december en op het einde van het schooljaar (ten laatste op 2 juni) wordt dit 

persoonlijk ontwikkelingsplan geëvalueerd. De evaluatie van het POP in juni geldt als eindverslag en 

wordt opgemaakt door de huidige trainer (regioclub of BSC) in samenspraak met de beloftencoach 

die ook zijn bevindingen van de opvolgingsperiode kan opnemen. Deze eindevaluatie wordt 

opgenomen als groene (positieve evaluatie) of rode (negatieve evaluatie) bij de criteria voor 

doorstroom. 

e. Schriftelijke evaluaties: Minimum 2x per jaar (december en juni) maken de trainers een schriftelijke 

evaluatie op basis van het POP die mondeling aan de ouders en de gymnasten wordt toegelicht 

tijdens een oudergesprek. Tijdens het oudergesprek in juni wordt de beslissing van voordracht of 

geen voordracht toegelicht op basis van het POP en de testresultaten. 

f. Definitieve voordracht: of een gymnast al dan niet wordt voorgedragen voor een statuut wordt 
beslist tijdens een interne selectiemeeting in juni door het vaste trainersteam van de federatie, de 
jeugdcoördinator TTj en de topsportdirecteur van de federatie. De voordracht kan uitgesteld 
worden voor een tweede gemengde selectiecommissie in augustus of er kan bij blessure een 
deliberatie worden aangevraagd. 
 

g. Gemengde selectiecommissie van het topsportconvenant: juni en augustus. 
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2.8 De criteria voor instroom in de eerste graad van het secundair onderwijs (1ste middelbaar) 
 

• GROEN BEHALEN OP 2 VAN DE 3 CRITERIA 

• GROEN KRIJGEN VOOR AFSPRAKEN OUDER/GYMNAST 
 

CRITERIA 

1. Het Persoonlijk 
ontwikkelingsplan (POP) 

 

 - De coach van de regioclub of basisschoolclub maakt 
na het eerste testweekend een persoonlijk 
ontwikkelingsplan op (POP) met de sterke en 
zwakke punten, de werkpunten en de individuele 
doelstellingen. In juni na het laatste testweekend 
wordt het POP door de trainer en beloftencoach 
geëvalueerd i.s.m. de jeugdcoördinator en 
junior/senior coaches en moet deze evaluatie 
positief zijn om groen te behalen. 

2.Techniek 
 
De technische norm behalen : 
 
°2008 = 80 % op toptest 
 

 - Tijdens de 3 leerlijntesten die centraal worden 
georganiseerd (september, februari, juni) tijdens 
een opvolgtest moeten de jongens de norm 
behalen op de test voor hun leeftijd. Voor °2008 is 
dat de TOPTEST. 

- De technische leerlijntest evalueert de vorderingen 
aan 6 toestellen, trampoline en test een artistieke 
en fysieke reeks. 

4. Fysiek 
 
De fysieke norm behalen : 
 
 

°2008 = 70 % op toptest 2 

 - Tijdens de 3 fysieke testen die centraal worden 
georganiseerd (september, januari, juni) tijdens een 
opvolgtest moeten de jongens  de norm behalen op 
de test voor hun leeftijd. Voor °2008 is dat de 
TOPTEST 2. 

- De fysieke test evalueert de explosiviteit, de 
statische kracht, de kreitsconditie en de lenigheid. 

 
AFSPRAKEN 

Afspraken ouder / gymnast  - Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de ouders 
en de gymnast over het te volgen trainingsrooster, 
de werkpunten en de doelstellingen en deze 
afspraken worden consequent gevolgd. 

- De ouders geven aan dat ze akkoord gaan met het 
trainingsschema en de doelstellingen van het 
volgende schooljaar. 
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3.SECUNDAIR ONDERWIJS 
 
3.1 Doelstellingen en eindcompetenties van de eerste graad van het secundair onderwijs 
 

• Technische Leerlijntest: 70 % behalen op de Prejuniortest (test °2007 en °2006) 

• Fysieke test: 70 % behalen de Prejuniortest 2 (test °2005, explosiviteit, statische kracht, kreitsconditie, lenigheid). 

• Positieve evaluatie van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). 
 

3.2 Doelstellingen en eindcompetenties van de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs 
 

- Moeilijkheid (D-score FIG): 27 punten behalen. 
- Fysieke test: 70 % behalen op fysieke test en coördinatietest trampoline (test per leeftijd). 
- Positieve evaluatie van het persoonlijk ontwikkelingsplan voor het 6e jaar atheneum (POP). 
 
3.3 De validiteit van de testen van de eerste graad  

 

• De leerlijn- en fysieke test wordt afgenomen op 3 opvolgtesten door de coaches van de vaste 

trainersstaf.  

• De test aan elk toestel wordt zoveel mogelijk door dezelfde personen afgenomen (tenzij 

afwezigheid van een trainer wegens internationale stage, wedstrijd of ziekte)  

• De fysieke test meet de lenigheid, de explosiviteit, de specifieke conditie en de statische kracht. 

• De testen zijn afgeleid van de internationale normen voor topkwaliteit en de allerlaatste FIG 

code. 

• Elke leeftijdsgroep heeft een eigen leeftijdsgebonden fysieke test. De leerlijntest ‘prejunior’ 

loopt over twee jaar. 

3.4 De validiteit van de testen van de tweede en derde graad 
 

• De fysieke test meet de lenigheid, explosiviteit, de specifieke conditie en de statische kracht en 
is opgesteld op basis van de fysieke vereisten die de basis vormen voor topniveau. 

• De coördinatie wordt getest aan de trampoline en is opgesteld op basis van de vaardigheden 
die nodig zijn voor topacrobatie aan de toestellen. 

• De fysieke + coördinatietest wordt afgenomen door de coaches van de vaste trainersstaf.  

• De test wordt zoveel mogelijk door dezelfde personen afgenomen (tenzij afwezigheid van een 
trainer wegens internationale stage, wedstrijd of ziekte) 

• De moeilijkheidswaarden (D-score) moet geturnd worden volgens de FIG code juniores op een 
testwedstrijd in de trainingshal met filmbeelden of op een erkende nationale of internationale 
wedstrijd met internationaal gebrevetteerde juryleden. 
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3.5 De selectieprocedure voor doorstroom in de eerste graad (middenschool) 

 
a. Wie komt in aanmerking? Gymnasten met een topsportstatuut die reeds opgenomen zijn in de 

eerste graad secundair onderwijs nemen deel aan 3 fysieke en 3 technische opvolgtesten in Gent 

én nemen gedurende het wedstrijdseizoen deel in het A-niveau.  

b. De 3 fysieke opvolgtesten vinden plaats op 16 oktober 2019, 5 februari 2020 en 29 april 2020.  

De 3 technische opvolgtesten vinden plaats op 17 oktober 2019, 6 februari 2020 en 30 april 2020. 

c. De fysieke testen worden 3 x per jaar afgenomen tijdens een centrale test in Gent voor het 

secundair onderwijs. Het jaarplan per gymnast met het wedstrijdprogramma en de data van de 

fysieke en coördinatietesten per gymnast wordt bij de start van het sportjaar vastgelegd door de 

juniorcoach. 

d. Het persoonlijk ontwikkelingsplan: Na het eerste testweekend wordt voor elke gymnast een 

persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) met individuele doelstellingen en werkpunten opgemaakt voor 

het schooljaar. In december en op het einde van het schooljaar (ten laatste op 2 juni) wordt dit 

persoonlijk ontwikkelingsplan geëvalueerd. De evaluatie van het POP in juni geldt als eindverslag en 

wordt opgenomen als groene (positieve evaluatie) of rode (negatieve evaluatie) bij de criteria voor 

doorstroom. 

e. Schriftelijke evaluaties: Minimum 2x per jaar (december en juni) maken de trainers een schriftelijke 

evaluatie op basis van het POP die mondeling aan de ouders en de gymnasten wordt toegelicht 

tijdens een oudergesprek. Tijdens het oudergesprek in juni wordt de beslissing van voordracht of 

geen voordracht toegelicht op basis van het POP en de testresultaten. 

f. Definitieve voordracht: of een gymnast al dan niet wordt voorgedragen voor een statuut wordt 
beslist tijdens een interne selectiemeeting in juni door het vaste trainersteam van de federatie, de 
jeugdcoördinator TTj en de topsportdirecteur van de federatie. De voordracht kan uitgesteld 
worden voor een tweede gemengde selectiecommissie in augustus of er kan bij blessure een 
deliberatie worden aangevraagd. 
 

g. Gemengde selectiecommissie van het topsportconvenant: juni en augustus. 
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3.6 De criteria voor doorstroom in de eerste graad 
 

• GROEN BEHALEN OP 2 VAN DE 3 CRITERIA 

• GROEN KRIJGEN VOOR AFSPRAKEN OUDER/GYMNAST 
 

CRITERIA 

1. Het Persoonlijk 
ontwikkelingsplan (POP) 

 

 - De beloften coach maakt na het eerste 
testweekend een persoonlijk ontwikkelingsplan op 
(POP) met de sterke en zwakke punten, de 
werkpunten en de individuele doelstellingen. In juni 
na het laatste testweekend wordt het POP door de 
beloften coach geëvalueerd i.s.m. de 
jeugdcoördinator en moet deze evaluatie positief 
zijn om groen te behalen. 

2. Techniek  
 
De technische norm behalen: 
 
°2007 = 55 % op Prejuniortest 
 

 - Tijdens de 3 leerlijntesten die centraal worden 
georganiseerd (september, februari, juni) tijdens 
een opvolgtest moeten de jongens  de norm 
behalen op de test voor hun leeftijd. Voor °2007-
2006 is dat de PREJUNIORTEST. 

- De technische leerlijntest evalueert de vorderingen 
aan 6 toestellen, trampoline en test een artistieke 
en fysieke reeks. 

3. Fysiek 
 
De fysieke norm behalen: 
 
 

°2007 = 70 % op prejuniortest 1 
 

 - Tijdens de 3 fysieke testen die centraal worden 
georganiseerd (september, februari, juni) tijdens 
een opvolgtest moeten de jongens  de norm 
behalen op de test voor hun leeftijd. Voor °2007 is 
dat de PREJUNIORTEST 1. 

- De fysieke test evalueert de explosiviteit, de 
statische kracht, de kreitsconditie en de lenigheid. 

 
AFSPRAKEN 

Afspraken ouder / gymnast  - Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de ouders 
en de gymnast over het te volgen trainingsrooster, 
de werkpunten en de doelstellingen en deze 
afspraken worden consequent gevolgd. 

- De ouders geven aan dat ze akkoord gaan met het 
trainingsschema en doelstellingen van het volgende 
schooljaar. 
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3.7 De selectieprocedure voor instroom in de tweede graad (atheneum) 
 

a. Wie komt in aanmerking? Gymnasten met een topsportstatuut die reeds opgenomen zijn in de 

eerste graad secundair onderwijs nemen deel aan 3 fysieke en 3 technische opvolgtesten in Gent 

én nemen gedurende het wedstrijdseizoen deel in het A-niveau.  

b. De 3 fysieke opvolgtesten vinden plaats op 16 oktober 2019, 5 februari 2020 en 29 april 2020.  

De 3 technische opvolgtesten vinden plaats op 17 oktober 2019, 6 februari 2020 en 30 april 2020. 

c. De gymnasten die kandidaat zijn om door te stromen naar de tweede graad worden door de 

juniorcoach uitgenodigd voor opvolgtrainingen. 

d. Het persoonlijk ontwikkelingsplan: Na het eerste testweekend wordt voor elke gymnast een 

persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) met individuele doelstellingen en werkpunten opgemaakt voor 

het schooljaar. In december en op het einde van het schooljaar (ten laatste op 2 juni) wordt dit 

persoonlijk ontwikkelingsplan geëvalueerd. De evaluatie van het POP in juni geldt als eindverslag en 

wordt opgemaakt door de beloftencoach in samenspraak met de juniorcoach die ook zijn 

bevindingen van de opvolgingsperiode kan opnemen. Deze eindevaluatie wordt opgenomen als 

groene (positieve evaluatie) of rode (negatieve evaluatie) bij de criteria voor doorstroom. 

e. Schriftelijke evaluaties: Minimum 2x per jaar (december en juni) maken de trainers een schriftelijke 

evaluatie op basis van het POP die mondeling aan de ouders en de gymnasten wordt toegelicht 

tijdens een oudergesprek. Tijdens het oudergesprek in juni wordt de beslissing van voordracht of 

geen voordracht toegelicht op basis van het POP en de testresultaten. 

f. Definitieve voordracht: of een gymnast al dan niet wordt voorgedragen voor een statuut wordt 
beslist tijdens een interne selectiemeeting in juni door het vaste trainersteam van de federatie, de 
jeugdcoördinator TTj en de topsportdirecteur van de federatie. De voordracht kan uitgesteld 
worden voor een tweede gemengde selectiecommissie in augustus of er kan bij blessure een 
deliberatie worden aangevraagd. 
 

g. Gemengde selectiecommissie van het topsportconvenant: juni en augustus. 
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3.8 De criteria voor instroom in de tweede graad 
 

• GROEN BEHALEN OP 2 VAN DE 3 CRITERIA 

• GROEN KRIJGEN VOOR AFSPRAKEN OUDER/GYMNAST 
 

CRITERIA 

1. Het Persoonlijk 
ontwikkelingsplan (POP) 

 

 - De beloften coach maakt na het eerste 
testweekend een persoonlijk ontwikkelingsplan op 
(POP) met de sterke en zwakke punten, de 
werkpunten en de individuele doelstellingen. In juni 
na het laatste testweekend wordt het POP door 
beloftencoach en juniorcoaches geëvalueerd i.s.m. 
seniorcoaches en moet deze evaluatie positief zijn 
om groen te behalen. 

2. Techniek  
 
De technische norm behalen: 
 
°2006 = 70 % op Prejuniortest 
 

 

 - Tijdens de 3 leerlijntesten die centraal worden 
georganiseerd (september, februari, juni) tijdens 
een opvolgtest moeten de jongens  de norm 
behalen op de test voor hun leeftijd. Voor het 
°2007-2006 is dat de PREJUNIORTEST. 

- De technische leerlijntest evalueert de vorderingen 
aan 6 toestellen, trampoline en test een artistieke 
en fysieke reeks. 

3. Fysiek 
 
De fysieke norm behalen: 
 
°2006 = 70 % op prejuniortest 2 
 

 - Tijdens de 3 fysieke testen die centraal worden 
georganiseerd (september, februari, juni) tijdens 
een opvolgtest moeten de jongens  de norm 
behalen op de test voor hun leeftijd. Voor °2006 is 
dat de PREJUNIORTEST 2. 

- De fysieke test evalueert de explosiviteit, de 
statische kracht, de kreitsconditie en de lenigheid. 

 
AFSPRAKEN 

Afspraken ouder / gymnast  - Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de ouders 
en de gymnast over het te volgen trainingsrooster, 
de werkpunten en de doelstellingen en deze 
afspraken worden consequent gevolgd. 

- De ouders geven aan dat ze akkoord gaan met het 
trainingsschema en de doelstellingen van het 
volgende schooljaar. 
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3.9 De selectieprocedure voor doorstroom in de tweede en derde graad 
 

a. Wie komt in aanmerking? Gymnasten die reeds opgenomen met een topsportstatuut in de tweede 

of derde graad secundair onderwijs nemen deel aan de test fysiek en coördinatie én nemen 

gedurende het wedstrijdseizoen deel in het A-niveau.  

b. De fysieke test en coördinatietest worden 3 x per jaar afgenomen tijdens een centrale test in Gent 

voor het secundair onderwijs. Het jaarplan per gymnast met het wedstrijdprogramma en de data 

van de fysieke en coördinatietesten per gymnast wordt bij de start van het sportjaar vastgelegd 

door de juniorcoach. Wedstrijdtesten in de trainingshal worden georganiseerd in de 

voorbereidingsperioden op het wedstrijdseizoen. 

c. Het persoonlijk ontwikkelingsplan: Na de fysieke en coördinatietest in september wordt voor elke 

gymnast een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) met individuele doelstellingen en werkpunten 

opgemaakt voor het schooljaar. In december en op het einde van het schooljaar (ten laatste op 2 

juni) wordt dit persoonlijk ontwikkelingsplan geëvalueerd. De evaluatie van het POP in juni geldt als 

eindverslag en wordt opgenomen als groene (positieve evaluatie) of rode (negatieve evaluatie) bij 

de criteria voor doorstroom. 

d. Schriftelijke evaluaties: Minimum 2x per jaar (december en juni) maken de trainers een schriftelijke 

evaluatie op basis van het POP die mondeling aan de ouders en de gymnasten wordt toegelicht 

tijdens een oudergesprek. Tijdens het oudergesprek in juni wordt de beslissing van voordracht of 

geen voordracht toegelicht op basis van het POP en de testresultaten. 

e. Definitieve voordracht: of een gymnast al dan niet wordt voorgedragen voor een statuut wordt 
beslist tijdens een interne selectiemeeting in juni door het vaste trainersteam van de federatie, de 
sporttechnisch coördinator TTj en de topsportdirecteur van de federatie. De voordracht kan 
uitgesteld worden voor een tweede gemengde selectiecommissie in augustus of er kan bij blessure 
een deliberatie worden aangevraagd. 
 

f. Gemengde selectiecommissie van het topsportconvenant: juni en augustus. 
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3.10 De criteria voor doorstroom in de tweede en derde graad 

 

• GROEN BEHALEN OP 2 VAN DE 3 CRITERIA 

• GROEN KRIJGEN VOOR AFSPRAKEN OUDER/GYMNAST 
 

CRITERIA 

1. Het Persoonlijk 
ontwikkelingsplan (POP) 

 

 - De juniorcoach maakt na de eerste test in 
september een persoonlijk ontwikkelingsplan op 
(POP) met de sterke en zwakke punten, de 
werkpunten en de individuele doelstellingen. In juni 
na de laatste testen wordt het POP door de 
juniorcoach geëvalueerd i.s.m. en moet deze 
evaluatie positief zijn om groen te behalen. 

2. Techniek  
 
De moeilijkheidsnorm behalen: 
 
°2005: 21 punten D-score FIG 
°2004: 23 punten D-score FIG 
°2003: 25 punten D-score FIG 
°2002: 27 punten D-score FIG 
 

 - Tijdens officieel erkende nationale en 
internationale wedstrijden of tijdens erkende 
testwedstrijden in de trainingshal. 

- De wedstrijdoefeningen en wedstrijd moeten in 1 
geheel geturnd worden. 

3. Fysiek en coördinatie 
 
De fysieke norm behalen: 
 
°2005 = 55 % op fysieke test 14+ 
en coördinatietest 14+ 
°2004 = 70 % op fysieke test 14+ 
en coördinatietest 14+ 
°2003 = 55 % op fysieke test 16+ 
en coördinatietest 16+ 
°2002 = 70 % op fysieke test 16+ 
en coördinatietest 16+ 
 

 - Tijdens de 3 testen fysiek en coördinatie die 
centraal worden georganiseerd voor alle jongens 
Secundair onderwijs moeten de jongens de norm 
behalen op de test voor hun leeftijd.  

- Voor °2005-2004 is dit de test fysiek en de test 
coördinatie 14 +. 

- Voor °2003-2002 is dit de test fysiek en de test 
coördinatie 16 +. 

- De fysieke test evalueert de explosiviteit, de 
statische kracht, de specifieke conditie en de 
lenigheid. 

- De coördinatietest bestaat uit vaardigheden aan de 
trampoline voor internationaal topniveau. 

 
AFSPRAKEN 

Afspraken ouder / gymnast  - Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de ouders 
en de gymnast over het te volgen trainingsrooster, 
de werkpunten en de doelstellingen en deze 
afspraken worden consequent gevolgd. 

- De ouders geven aan dat ze akkoord gaan met het 
trainingsschema en de doelstellingen van het 
volgende schooljaar. 
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4. DE BEROEPSPROCEDURE 
 
Indien een Gymnast niet akkoord is met de NIET selectie en/of NIET herselectie voor een 
topsportbeloftestatuut of topsportstatuut kan hij/zij gebruiken maken van volgende procedure: 
 

4.1  Beroepskamer: 
 

• Gymnasten kunnen tegen de beslissing van selectie/niet selectie beroep aantekenen bij de 
Beroepskamer van de GymnastiekFederatie Vlaanderen. Het beroep dient binnen de 8 
werkdagen na de bekendmaking van de selectie/niet selectie betekend te worden door middel 
van een aangetekend schrijven.  Dit schrijven dient te gebeuren naar volgend adres: 
GymnastiekFederatie Vlaanderen, Zuiderlaan 13, 9000 Gent. 

• Tevens dient er binnen de 8 werkdagen een bedrag van 250 € te worden gestort op rekening 
van de GymnastiekFederatie Vlaanderen.   In het geval het beroep door de Beroepskamer 
ontvankelijk wordt verklaard wordt het bedrag van 250 € teruggestort. 

• De Beroepskamer behandelt beroepen tegen de beslissing van selectie/niet selectie door het 
trainersteam/topsportcommissie van de GymnastiekFederatie Vlaanderen op basis van de 
goedgekeurde selectieprocedure. 

• De Beroepskamer kan, in functie van de specifieke argumentatie van het beroep, extra 
expertise en advies inroepen. 

• De Beroepskamer oordeelt over het ingediende beroep binnen de 20 werkdagen na ontvangst 
van het beroep.  Slechts wanneer de specifieke techniciteit van de argumentatie van het 
ingediende beroep extra tijd zou vergen, dan kan het oordeel van de Beroepskamer naar een 
latere datum verschoven worden. 

• De samenstelling van de Beroepskamer gebeurt zoals beschreven in de algemene gedragscode 
van de GymnastiekFederatie Vlaanderen. 

 
4.2  Belgische Arbitragecommissie voor de Sport (BAS): 

 

• Gymnasten kunnen tegen de beslissing van de beroepskamer beroep aantekenen bij het BAS. 
Het beroep dient binnen de 8 werkdagen na de bekendmaking van de beslissing van de 
beroepskamer betekend te worden door middel van een aangetekend schrijven. Het beroep 
wordt ingesteld conform de geldende reglementen van het BAS. 

• De BAS wordt samengesteld overeenkomstig de op het ogenblik van het instellen van het 
beroep bij het BAS geldende reglementering. 

• De BAS behandelt beroepen tegen de beslissing/uitspraak van de beroepskamer. 
 
*De beroepskamer bestaat uit een voorzitter en 2 leden aangeduid door de Raad van Bestuur. De voorzitter en leden zijn 
aangeduid voor een termijn van 5 jaar. De Raad van Bestuur duidt tevens een plaatsvervangende voorzitter en 2 leden aan. De 
voorzitter en plaatsvervangende voorzitter van de beroepskamer is een magistraat of ere-magistraat en de overige leden 
beschikken over de nodige expertise en kennis van de gymnastieksport. Ze zijn geen lid van de GymnastiekFederatie als 
organisatie. 
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