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INLEIDING 

De selectieprocedure Toestelturnen jongens van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen organiseert het 

verloop van de instroom en doorstroom van gymnasten die het potentieel bezitten om de 

eindcompetentie van de topsportschool gymnastiek te behalen.  

 

Toestelturnen Heren is geen vroeg-prestatiesport. Uit de prestatie-analyse van de WK’s 2018 en 2019 
blijkt dat de gemiddelde prestatieleeftijd niet tijdens de adolescentie ligt, maar gemiddeld op 22 a 24 
jaar met een spreiding van 21 tot 33 jaar. Ook de combinatie van toestellen waar de succesvolle WK-
deelnemers in aantreden hebben nieuwe inzichten opgeleverd, met duidelijke gevolgen voor de TTJ-
structuur 2020-2024. 
  
Omdat bepaalde gymnastiek-gerelateerde fysieke vereisten, moeilijk ontwikkeld kunnen worden 
vroeger dan 18 jaar, zien we een duidelijke uitbreiding van het gymnastiekprofiel bij elite atleten vanaf 
18 tot 24 jaar. Dit heeft belangrijke consequenties voor evaluatie-criteria tijdens het ontwikkelings- en 
groeiproces van jonge gymnasten. Bijgevolg kan de volledige werking niet enkel vanuit een Top-down 
perspectief bekeken worden (vanuit de sportieve finaliteit), maar vraagt dit ook een gestage bottom-
up benadering waarbij er steeds uitgegaan dient te worden van de opeenvolgende “windows of 
opportunities” van het psycho-motorische ontwikkelingsproces van kinderen en jongeren. 
  
Het TTJ-vormingstraject is bijgevolg geen normaal 10-jaren-traject (mogelijk van 8 tot 18 jaar), maar 
wel een intensief en beduidend langer traject, van 8 tot 24 jaar. Complexe bewegingscoördinatie dient 
immers tussen de 8 tot 14 jaar uitgebreid ontwikkeld te worden, terwijl het krachttraject van 16 tot 24 
jaar gestaag opgebouwd dient te worden. Beide sporttechnische vereisten, namelijk complexe 
coördinatieve vaardigheden en maximale krachtontwikkeling, zijn belangrijke determinerende 
onderdelen van een succesvolle topsport-gymnastiek-prestatie. Dit zorgt ervoor dat bepaalde 
gymnastiekspecifieke bewegingen pas veel later ontwikkeld kunnen worden. 
 
Het opleidingsmodel TTJ is de leidraad voor de brede talentontwikkeling van deze complexe 
bewegingscoördinatie. Alle centrale en regionale trainingen, opleidingen en evaluaties volgen de 
methodische opbouw beschreven in dit model.   
  
In de derde graad (5de en 6de MO)  starten we met profielbepaling op basis van de profielelementen 
voor elite niveau. Op het einde van het 6e MO gaan we de transitiefase (3 jaar) in met mogelijke 
verschillende profielen (teamgymnast, specialist, allrounder met topscores,…). 
 

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 kwaliteiten worden 

geïdentificeerd en doorheen hun verschillende ontwikkelingsfasen kunnen begeleid worden binnen 

de topsportschool. 
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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, het hoofd jeugdopleiding 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. 

 

Deliberatie wegens blessure of overmacht is mogelijk tijdens de gemengde selectiecommissie. 
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1 DE INSTROOM  

1.1 DE VALIDITEIT VAN DE INTRINSIEKE TEST EN VERSLAG LEERVAARDIGHEID 

• Via de intrinsieke test en het verslag leervaardigheid maken de coaches een inschatting van 

het intrinsiek potentieel van de gymnast en in hoeverre de jongen het potentieel bezit om de 

eindcompetentie van de topsportschool gymnastiek te behalen. Er wordt gewerkt met een 

combinatie van normen en de “oog van de meester” beoordeling. 

• De intrinsieke test (zie bijlage) is uitgewerkt en uitgetest door de vaste GymFed trainersstaf 

in samenwerking met het hoofd jeugdopleiding en is gebaseerd op resultaten uit 

internationale testen voor standing broad jump, agility T-test, counter mouvement jump en 

gebogen breedtehang. De intrinsieke test wordt uitgevoerd door 2 trainers van de vaste staf. 

• Het verslag leervaardigheid wordt opgesteld door de trainer van de regioclub of 

basisschoolclub of de juniorcoach in samenspraak met het hoofd jeugdopleiding. De trainer 

beoordeeld de leervaardigheid op basis van de basisbewegingen uit het opleidingsmodel die 

aangeleerd worden tijdens de regiotrainingen. 

 

1.2 DE PROCEDURE VOOR INSTROOM  

1.2.1 Wie komt in aanmerking voor selectie?  

De instroomprocedure loopt van september tot mei en kan opgestart worden voor jongens 

van het lager en het secundair onderwijs. Omdat men ten vroegste kan instromen in het 4de 

leerjaar kan de instroomprocedure niet vroeger starten dan het  3de leerjaar. 

 

1.2.2 De intrinsieke test 

De officiële intrinsieke test wordt afgenomen op : 13 april 2023. 

 

Op basis van de intrinsieke preselectietest, afgenomen tijdens een regiotraining, een 

centrale training of een wedstrijd wordt door de trainers van de regio- en basisschoolclub 

een preselectie gemaakt. Wanneer de regio- of BSC coach ook het leervermogen van deze 

jongens positief beoordeeld worden ze uitgenodigd voor de officiële intrinsieke test op 13 

april 2023.  

 

1.2.3 De regionale trainingen 

Elke regiotrainer nodigt de gymnasten van de betreffende leeftijden uit voor min. 4 

regionale trainingen. De regionale trainingen vinden plaats tussen september en april.  
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1.2.4 Het verslag leervermogen  

Voor 5 juni maakt de trainer van de basisschoolclub, de regioclub of de juniorcoach i.s.m. 

het hoofd jeugdopleiding een verslag leervermogen op basis van de waarnemingen tijdens 

de regionale trainingen.   

 

1.2.5 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. het hoofd jeugdopleiding voor 12 juni. 

 

1.2.6 Het infomoment en schoolbezoek  

In de loop van de maand maart-april worden ouders en gymnasten uitgenodigd voor een 

infovergadering en een schoolbezoek.  

 

1.2.7 De beslissing van de ouders 

De eerste week van juni verwachten we van de ouders een definitieve beslissing rond de 

instroom.  

 

1.2.8 De definitieve voordracht in juni en gemengde selectiecommissie van het 

topsportconvenant in juni 

 

 

 

1.3 DE CRITERIA VOOR INSTROOM  

• GROEN BEHALEN OP DE VOLGENDE 2 CRITERIA  

 

CRITERIA 

 

1. Het verslag 
leervermogen 

 - De coach van de regioclub, basisschoolclub of 
juniorcoach maakt een verslag leervermogen 
op met een evaluatie van de waarnemingen 
tijdens de  regiotrainingen. Dit verslag moet 
positief zijn. 

2. Intrinsieke test 
 

Norm : allround 60 %  

of 80 % op 1 van de testen. 

 - Tijdens de officiële intrinsieke test die centraal 
wordt georganiseerd (13 april) moeten de 
jongens 60 % allround of 80 % aan 1 test 
behalen. 
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2 DE DOORSTROOM IN HET LAGER ONDERWIJS EN EERSTE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS 

2.1 DE DOELSTELLING EN EINDCOMPETENTIES VOOR LAGER ONDERWIJS EN EERSTE GRAAD  

• Jongens in tweede middelbaar (MO2) moeten in staat zijn om 70 % van de basisbewegingen 

(eerste kolom BASIS) op de ontwikkelingskaart 13+ volgens de juiste technische richtlijnen uit 

te voeren. Het opleidingsmodel bouwt vanaf het 4de leerjaar via ontwikkelingskaarten 

methodisch en leeftijdsgebonden op richting deze eindcompetentie. 

• In de lagere school en het eerste middelbaar (MO1) wordt door 2 personen een verslag 

opgesteld over de evolutie richting deze eindcompetentie. De regiotrainer of BSC trainer 

beoordeelt de permanente evolutie volgens de ontwikkelingskaart uit het opleidingsmodel. 

Het hoofd jeugdopleiding beoordeelt de evolutie van de kwaliteit van de basistechnieken 

(eerste kolom) uit het opleidingsmodel. 

 

2.2 DE VALIDITEIT VAN HET OPLEIDINGSMODEL TOESTELTURNEN JONGENS 

• Het opleidingsmodel toestelturnen jongens beschrijft alle methodische stappen en 

basistechnieken die nodig zijn voor een brede basisopleiding richting topniveau. Het model 

bevat ontwikkelingskaarten en praktische trainingsfiches, werkt volgens het GymFed 

sportmodel en is afgeleid van de internationale normen voor topkwaliteit en de allerlaatste 

FIG code. Alle bewegingen die nodig zijn voor topniveau in de seniorcategorie worden op 

deze manier voorbereid en er wordt gefocust op de essentiële kwaliteit van de 

basistechnieken. 

• Het 4de en 5de leerjaar werkt met de ontwikkelingskaart 9+, het 6de leerjaar en 1ste middelbaar 

werkt met de ontwikkelingskaart 11+, vanaf het 2de middelbaar van het secundair onderwijs 

werkt men met de ontwikkelingskaart 13+ .  

• De regiotrainer of BSC (basisschoolclub) trainer maakt het verslag permanent werking op 

basis van het opleidingsmodel toestelturnen jongens. 

• Het hoofd jeugdopleiding maakt het verslag basistechniek op basis van de eerste kolom 

(basis) uit het opleidingmodel jongens. 
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2.3 DE PROCEDURE VOOR DOORSTROOM IN HET LAGER ONDERWIJS EN HET 1STE JAAR VAN DE  

EERSTE GRAAD (1STE MIDDELBAAR) 

2.3.1 Wie komt in aanmerking?  

Gymnasten die reeds opgenomen zijn in een Basisschool Topsportbelofte of Middenschool 

Topsport. 

 

2.3.2 Data opvolgingsstages 

De opvolgingstrainingen vinden plaats op volgende data: 16 en 17.8.2022, 3.9.2022, 2 en 

3.1.2023, 12 en 13.4.2023. 

 

2.3.3 Het verslag permanente evaluatie 

De trainer van de regioclub of basisschoolclub volgt de vorderingen permanent op volgens 

de ontwikkelingskaart uit het opleidingsmodel toestelturnen jongens en maakt een verslag 

permanente evaluatie. Indien de technische evolutie positief is en leidt naar de 

eindcompetentie van 70 % op de basistechnieken in het tweede jaar secundair onderwijs is 

de eindconclusie van het verslag positief. 

 

2.3.4 Het verslag basistechniek 

Het hoofd jeugdopleiding evalueert de gymnasten tijdens de opvolgingstrainingen en maakt 

een verslag basistechnieken. De evolutie van de basistechniek (1ste kolom 

ontwikkelingskaart) moet positief zijn. 

 

2.3.5 De 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, het hoofd 

jeugdopleiding 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. 

 

2.3.6 Gemengde selectiecommissie van het topsportconvenant: juni en augustus. 
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2.4 DE CRITERIA VOOR DOORSTROOM IN HET LAGER ONDERWIJS EN HET 1STE MIDDELBAAR 

• GROEN BEHALEN OP VOLGENDE 2 CRITERIA 

 

CRITERIA 

1. Het verslag permanente 
vorming 

 - De coach van de regioclub of basisschoolclub 
maakt in mei een verslag permanente vorming 
op basis van de evolutie volgens de 
ontwikkelingskaart uit het opleidingsmodel. De 
conclusie uit dit verslag moet positief zijn om 
groen te behalen. 

2. Het verslag 
basistechnieken 

 - Het hoofd jeugdopleiding evalueert de 

gymnasten tijdens de opvolgingstrainingen en 

maakt een verslag basistechnieken. De evolutie 

van de basistechniek (1ste kolom 

ontwikkelingskaart) moet positief (groen) zijn. 

- Het 4de en 5de leerjaar werkt volgens de 
ontwikkelingskaart 9+,  6de leerjaar en MO1 
volgens de kaart 11+.  
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2.5 DE PROCEDURE VOOR DOORSTROOM IN HET 2DE JAAR VAN DE EERSTE GRAAD VAN HET 

SECUNDAIR ONDERWIJS (2DE MIDDELBAAR) 

2.5.1 Wie komt in aanmerking? 

Gymnasten van het 2de middelbaar die reeds opgenomen zijn in een Topsportschool 

Middenschool. 

 

2.5.2 Opvolgtrainingen 

De opvolgingstrainingen vinden plaats op volgende data: 16 en 17.8.2022, 3.9.2022, 2 en 

3.1.2023, 12 en 13.4.2023. 

 

2.5.3 De ontwikkelingskaart 13+  

De gymnasten die kandidaat zijn om door te stromen naar de tweede graad van het 

middelbaar onderwijs trainen tijdens de opvolgtrainingen onder leiding van de juniorcoach. 

Tijdens deze opvolgtrainingen worden de gymnasten opgevolgd volgens de BASIS (kolom 1) 

van de ontwikkelingskaart 13+ en moeten op 13.4 een score van 70 % behalen. De 

definitieve evaluatie op 13.4.2023 wordt geëvalueerd door 2 juniorcoaches van de vaste 

staf. 

 

2.5.4 Het verslag “uitzonderlijke kwaliteiten” 

Gymnasten die de norm van 70 % nog niet behalen maar volgens de juniorcoach en 

seniorcoach beschikken over uitzonderlijke kwaliteiten (zeer groot potentieel aan 1 toestel, 

groot leervermogen maar late instroom, …) krijgen een verslag uitzonderlijke kwaliteit. Dit 

verslag moet gezamenlijk opgemaakt worden door de senior- en de juniorcoach.  

 

2.5.5 Schriftelijke evaluaties 

Minimum 2x per jaar (december en juni) maken de trainers een schriftelijke evaluatie op 

basis van de ontwikkelingskaart 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 de ontwikkelingskaart. 

 

2.5.6 De 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. 

 

2.5.7 Gemengde selectiecommissie van het topsportconvenant: juni en augustus 
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2.6 DE CRITERIA VOOR DOORSTROOM IN HET 2DE MIDDELBAAR 

• GROEN BEHALEN OP 1 VAN DE VOLGENDE 2 CRITERIA 
 

CRITERIA 

1. Ontwikkelingskaart 

 

70 % behalen op de BASIS 

(kolom 1) van de 

ontwikkelingkaart 13+ 

 

 

 - Tijdens de opvolgtrainingen worden de 

gymnasten opgevolgd volgens de BASIS (kolom 

1) van de ontwikkelingskaart 13+ en moeten  

tijdens de eindevaluatie op 13.4 een score van 

70 % behalen. De definitieve evaluatie op 

13.4.2023 wordt geëvalueerd door 2 

juniorcoaches van de vaste staf. 

2. Verslag “uitzonderlijke 
kwaliteiten”  

 

 

 - Gymnasten die de norm van 70 % nog niet 

behalen maar volgens de juniorcoach en 

seniorcoach beschikken over uitzonderlijke 

kwaliteiten (zeer groot potentieel aan 1 

toestel, groot leervermogen maar late 

instroom, …) krijgen een verslag uitzonderlijke 

kwaliteit. Dit verslag moet gezamenlijk 

opgemaakt worden door de senior- en de 

juniorcoach.  
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3 DE DOORSTROOM IN DE TWEEDE EN DERDE GRAAD VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS  

3.1 DE DOELSTELLINGEN EN EINDCOMPETENTIES VAN DE TWEEDE GRAAD  

• De eindcompetentie van het derde middelbaar is 70 % op BASIS en BASIS PLUS (1ste en 2de 

kolom van de ontwikkelingskaart 13+).  

• De eindcompetentie van het 4de middelbaar (eindcompetentie 2de graad) is 70 % op de 

volledige ontwikkelingskaart 13+ (BASIS, BASIS PLUS en BASIS TOP). 

 

3.2 DE DOELSTELLINGEN EN EINDCOMPETENTIES VAN DE DERDE GRAAD  

• De eindcompetentie van de derde graad zijn de profielbewegingen voor de transitie-gymnast 

elite heren (zie bijlage). 

 

3.3 DE VALIDITEIT VAN DE TESTEN VAN DE TWEEDE GRAAD 

• Het opleidingsmodel toestelturnen jongens beschrijft alle methodische stappen en 

basistechnieken die nodig zijn voor een brede basisopleiding richting topniveau. Het model 

bevat ontwikkelingskaarten en praktische trainingsfiches, werkt volgens het GymFed 

sportmodel en is afgeleid van de internationale normen voor topkwaliteit en de allerlaatste 

FIG code. Alle bewegingen die nodig zijn voor topniveau in de seniorcategorie worden op 

deze manier voorbereid en er wordt gefocust op de essentiële kwaliteit van de 

basistechnieken. 

• De tweede graad secundair onderwijs werkt met de ontwikkelingskaart 13+ . In het 3de 

middelbaar moet de gymnast de bewegingen BASIS en BASIS PLUS (1ste en 2de kolom) op een 

kwalitatief correcte manier kunnen uitvoeren. In het 4de middelbaar moeten de bewegingen 

van de ontwikkelingskaart 13+, dat wil zeggen BASIS, BASIS PLUS en BASIS TOP (1ste, 2de en 3de 

kolom) technisch correct kunnen worden uitgevoerd. 

 

3.4 DE VALIDITEIT VAN DE TESTEN VAN DE DERDE GRAAD 

• De profielelementen voor transitie-gymnasten elite senior heren bevatten alle bewegingen 

en vereisten die nodig zijn om door te groeien tot volwaardig internationaal topniveau in de 

seniorencategorie. De bewegingen zijn samengesteld door de vaste trainingsstaf op basis van 

de internationale normen, de modernste technische vereisten en de laatste FIG code.   
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3.5 SELECTIEPROCEDURE VOOR DOORSTROOM IN DE TWEEDE GRAAD (3DE EN 4DE MIDDELBAAR) 

3.5.1 Wie komt in aanmerking? 

Gymnasten met een topsportstatuut die reeds opgenomen zijn in de tweede graad 

secundair onderwijs.  

 

3.5.2 Evaluatie van de ontwikkelingskaart 

De technische evaluatie op basis van de ontwikkelingskaart 13+ wordt permanent 

opgevolgd tijdens de trainingen van het juniorenteam in Gent. In mei wordt een 

eindevaluatie opgemaakt, opgesteld door 2 juniorcoachen. De jongens van het derde 

middelbaar turnen de bewegingen uit de kolom BASIS en BASIS PLUS, de jongens van het 

vierde middelbaar werken met de volledige ontwikkelingskaart (de 3 kolommen). 

 

3.5.3 Het verslag “uitzonderlijke kwaliteiten” 

Gymnasten die de norm van 70 % nog niet behalen maar volgens de juniorcoach en 

seniorcoach beschikken over uitzonderlijke kwaliteiten (zeer groot potentieel aan 1 toestel, 

groot leervermogen maar late instroom, …) krijgen een verslag uitzonderlijke kwaliteit. Dit 

verslag moet gezamenlijk opgemaakt worden door de senior- en de juniorcoach.  

 

3.5.4 Schriftelijke evaluaties 

Minimum 2x per jaar (december en juni) maken de trainers een schriftelijke evaluatie op 

basis van de ontwikkelingskaart 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 de ontwikkelingskaart. 

 

3.5.5 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. 
 

 

3.5.6 Gemengde selectiecommissie van het topsportconvenant: juni en augustus. 
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3.6 DE CRITERIA VOOR DOORSTROOM IN DE TWEEDE GRAAD 

• GROEN BEHALEN OP 1 VAN DE VOLGENDE 2 CRITERIA 
 

CRITERIA 

1. Ontwikkelingskaart 

 

3de MO :  

70 % behalen op de BASIS en 

BASIS PLUS (kolom 1 en 2) van 

de ontwikkelingkaart 13+ 

 

4de MO 

70 % behalen op de BASIS, BASIS 

PLUS en BASIS TOP (kolom 1, 2 

en 3) van de ontwikkelingkaart 

13+ 

 

 - Tijdens de opvolgtrainingen 3de MO worden de 

gymnasten opgevolgd volgens de BASIS (kolom 

1) en BASIS PLUS (kolom 2) van de 

ontwikkelingskaart 13+ en moeten tijdens de 

eindevaluatie op 13.4 op deze 2 kolommen een 

score van 70 % behalen. De definitieve 

evaluatie op 13.4.2023 wordt geëvalueerd 

door 2 juniorcoaches van de vaste staf. 

- Tijdens de opvolgtrainingen 4de MO worden de 

gymnasten opgevolgd volgens de BASIS (kolom 

1), BASIS PLUS (kolom 2) en BASIS TOP (kolom 

3) van de ontwikkelingskaart 13+ en moeten 

tijdens de eindevaluatie op 13.4 op deze 3 

kolommen een score van 70 % behalen. De 

definitieve evaluatie op 13.4.2023 wordt 

geëvalueerd door 2 juniorcoaches van de vaste 

staf. 

2. Verslag “uitzonderlijke 
kwaliteiten”  

 

 

 - Gymnasten die de norm van 70 % nog niet 

behalen maar volgens de juniorcoach en 

seniorcoach beschikken over uitzonderlijke 

kwaliteiten (zeer groot potentieel aan 1 

toestel, groot leervermogen maar late 

instroom, …) krijgen een verslag uitzonderlijke 

kwaliteit. Dit verslag moet gezamenlijk 

opgemaakt worden door de senior- en de 

juniorcoach.  
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3.7 DE SELECTIEPROCEDURE VOOR DOORSTROOM IN DE DERDE GRAAD  

3.7.1 Wie komt in aanmerking?  

Gymnasten met een topsportstatuut die reeds opgenomen zijn in de derde graad secundair 

onderwijs.  

 

3.7.2 Persoonlijk ontwikkelingsplan op basis van de profielelementen voor elite 

Bij de start van het 5de  (in september) wordt er met behulp van de profieltesten transitie 

elite senior heren een volledig profiel opgemaakt van elke individuele gymnast en de doelen 

per toestel die moeten behaald worden op het einde van het secundair onderwijs. 

Op het einde van het 5de middelbaar wordt een verslag opgemaakt door de transitiecoach 

en seniorcoach waarin de evolutie richting deze doelen wordt geëvalueerd. Op het einde 

van het 6de middelbaar moet de gymnast voldoen aan het vooropgestelde profiel. Bij een 

positief eindverslag 6de middelbaar van de senior- en transitiecoach start na het secundair 

onderwijs een volgend traject richting de nationale seniorkern. 

De evaluatie van het POP profiel in juni geldt als eindverslag en wordt opgemaakt door de 

seniorcoach in samenspraak met de transitiecoach. Deze eindevaluatie wordt opgenomen 

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

 

3.7.3 Evaluatie tijdens permanente trainingen 

De gymnasten uit de derde graad worden permanent geëvalueerd tijdens de dagelijkse 

trainingen in het centrum in Gent. Ze worden geëvalueerd op basis van het individueel 

profiel per toestel dat is opgemaakt op basis van de algemene profielelementen is 

afgesproken.  

 

3.7.4 Schriftelijke evaluaties 

Minimum 2x per jaar (december en juni) maken de trainers een schriftelijke evaluatie op 

basis van het POP profiel 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 PROFIEL. 

 

3.7.5 De 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. 
 

 

3.7.6 Gemengde selectiecommissie van het topsportconvenant: juni en augustus. 
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3.8 DE CRITERIA VOOR DOORSTROOM IN DE DERDE GRAAD 

 

• GROEN BEHALEN VOOR HET VERSLAG POP PROFIEL ELITE 
 
 

CRITERIA 

1. Het Verslag Persoonlijk 
ontwikkelingsplan (POP) 
Profiel Elite. 

 

 - Bij de start van het 5de  (in september) wordt er 

met behulp van de profielbewegingen elite 

senior heren door de senior- en transitiecoach 

in samenspraak met de gymnast een volledig 

individueel profiel opgemaakt met bijhorende 

doelen per toestel die moeten behaald worden 

op het einde van het secundair onderwijs. 

 

- Op het einde van het 5de middelbaar wordt een 

tussentijds verslag opgemaakt door de 

transitiecoach en seniorcoach waarin de 

evolutie richting deze doelen wordt 

geëvalueerd.  

 

- Op het einde van het 6de middelbaar moet de 

gymnast voldoen aan het vooropgestelde 

profiel en wordt een eindverslag opgemaakt 

dat positief moet zijn om na het secundair 

onderwijs een volgend traject richting de 

nationale seniorkern te kunnen aanvatten. 

 

- De evaluatie van het POP profiel in juni geldt 

als eindverslag en wordt opgemaakt door de 

seniorcoach in samenspraak met de 

transitiecoach. Dit verslag wordt opgenomen 

als groene (positieve evaluatie) of rode 

(negatieve evaluatie) score en is het criterium 

voor doorstroom. 
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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 TOPSPORT* 

- Gymnasten kunnen tegen de beslissing van selectie/niet selectie beroep aantekenen bij de 

Beroepskamer Topsport 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 

Topsport ontvankelijk wordt verklaard wordt het bedrag van 250 € teruggestort. 

- De Beroepskamer Topsport 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 Topsport kan, in functie van de specifieke argumentatie van het beroep, 

extra expertise en advies inroepen. 

- De Beroepskamer Topsport 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 Topsport 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. 

- Het BAS wordt samengesteld overeenkomstig de op het ogenblik van het instellen van het 

beroep bij het BAS geldende reglementering. 

- Het 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. 


