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Addendum selectieprocedure TTM 2020 – 2021 
Noodzakelijke aanpassingen  aan de selectieprocedure  als gevolg 

van de COVID-pandemie 

 

 

 

 

 
 
1 ALGEMENE PRINCIPES/AANPASSINGEN VOOR DE AANVRAAG VAN DE TOPSPORTSTATUTEN 

 

Door  de  verplichte “lock-down” als gevolg van de Covid 19 – pandemie heeft het normale 

selectietraject voor de TTM-topsportwerking van Gymfed niet kunnen plaatsvinden. Hieronder de 

noodzakelijke aanpassingen in de procedure TTM 2020-2021 om alsnog een onderbouwde selectie 

TTM voor het seizoen 2020 -2021 te realiseren. 

 

De voorziene activiteiten voor de periode vanaf 18 maart tot de voordracht van de statuten worden 

aangepast: 

 

▪ De laatste controletraining voor °2011 wordt vervangen door een controlemoment voor 

de gymnasten die weerhouden zijn na de regionale trainingen; 

▪ De laatste controletraining voor °2010 wordt vervangen door een controlemoment eind 

juni voor de gymnasten die nog niet voldoen aan de selectiecriteria; 

▪  De laatste selectietraining voor °2009 wordt vervangen door een controlemoment eind 

juni voor gymnasten die nog niet voldoen aan de selectiecriteria; 

▪ De entreetest wordt niet meer georganiseerd dit schooljaar; wordt wel zo snel mogelijk 

begin volgend schooljaar ingepland; 

▪ De regioclubs organiseren minimaal 2 regionale trainingen en nodigen hierbij enkel de 

gymnasten uit die hiervoor weerhouden werden door de selectiecommissie “TTM 

Regiowerking” onder supervisie van de jeugdcoördinator.  

 

 Selectiemethodiek Instroom en doorstroom Lagere school 

 

▪ De selectiecommissie “TTM Regiowerking” is bevoegd om een aanvraag in te dienen bij 

de gemengde selectiecommissie voor gymnasten “ topsportwerking in de lagere school”. 

▪ De selectiecommissie “TTM Regiowerking” is samengesteld uit de jeugdcoördinator en 

de regiocoaches, uitgezonderd de coach van de regioclub waar betrokken gymnast haar 

begeleidingstraject aanvat of mogelijkerwijze verder zet.  

▪ De selectiecommissie “TTM Regiowerking” kan ad hoc worden aangevuld door een 

aantal trainers van de topsportschool Gent, die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding 

van gymnasten tijdens hun eerste twee jaren in de topsportschool. 

▪ Indien er geen consensus inzake beslissing wordt bereikt, is de jeugdcoördinator bevoegd 

en verantwoordelijk om een aanvraag in te dienen bij de gemengde selectiecommissie.  

▪ Elke beslissing is inhoudelijk ten gronde gemotiveerd.  

 

 

 

 

 

 



 

© 2020 Gymnastiekfederatie Vlaanderen  |  Zuiderlaan 13  |  9000 Gent  |  T. 09 243 12 00  |  www.gymfed.be  |  info@gymfed.be 

IBAN: BE57 4428 0217 1135  |  BIC: KREDBEBB  |  Ondernemingsnummer: 0 417 540 656  |  RPR Gent  |  Versie: 02-06-2020 2 

 

Addendum selectieprocedure TTM 2020 – 2021 
Noodzakelijke aanpassingen  aan de selectieprocedure  als gevolg 

van de COVID-pandemie 

 

 

 

 

 
 
Selectiemethodiek Instroom en doorstroom Topsportschool 

 

▪ De selectiecommissie “TTM Topsportschool” is bevoegd om een aanvraag in te dienen bij 

de gemengde selectiecommissie voor gymnasten “ topsportwerking Topsportschool 

Gent”. 

▪ De selectiecommissie “TTM Topsportschool” is samengesteld uit de trainers van de 

topsportschool, de jeugdcoördinator en de technisch directeur.  

▪ Indien er geen consensus inzake beslissing wordt bereikt, is de technisch directeur in 

nauwe samenwerking met de hoofdtrainer, bevoegd en verantwoordelijk om een 

aanvraag in te dienen bij de gemengde selectiecommissie . 

▪ Elke beslissing is inhoudelijk ten gronde gemotiveerd.  

▪ Telefonisch wordt de niet-selectie meegedeeld gekoppeld aan een uitnodiging tot 

verdere mondelinge toelichting. 

 

 

▪ Uitzonderingsmaatregel in verband met de Covid 19 -pandemie voor de doorstroom in de 

topsportschool: 

Voor het realiseren van de selectiecriteria vanaf °2007 worden de  wedstrijdresultaten (D-

score en FIG-vereisten) in acht genomen. Uitzonderlijk voor het selectiejaar 2020 – 2021 

wordt aanvaard dat deze vereiste voorwaarden kunnen gerealiseerd worden tijdens 

trainingen, waarbij de wedstrijdsituatie zoveel mogelijk wordt gesimuleerd. De Technisch 

Directeur ( hoogste categorie als internationaal jurylid) geeft de score. Op basis van alle 

bekomen informatie, boordeelt de selectiecommissie “TTM Topsportschool” over al dan 

niet een aanvraag in te dienen bij de gemengde selectiecommissie voor gymnasten “ 

topsportwerking Topsportschool”. 
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2 STAPPENPLAN SELECTIES VOOR TOPSPORTSTATUTEN 

2.1 DOORSTROOM MIDDELBAAR ONDERWIJS (VANAF 1STE JAAR NAAR …) 

De bevoegde instantie voor aanvraag bij de gemengde selectiecommissie inzake “doorstroom 

middelbaar onderwijs” is de selectiecommissie “TTM Topsportschool” . 

 

Over de gymnasten die gecentraliseerd trainen in Gent is voldoende informatie beschikbaar om 

gebaseerd op observaties gedurende trainingen, testen en wedstrijden door de commissie 

beoordeeld te worden of een nieuw statuut al dan niet wordt voorgesteld. Elke beslissing is steeds 

gemotiveerd voor alle aspecten die in de selectieprocedure werden geëvalueerd. 

 

 

Aanvraag/voorstel van de statuten eind juni. 

 

Hierbij dienen er twee categorieën te worden onderscheiden:  

▪ Categorie 1 : gymnasten voldoen aan de criteria zoals beschreven in de selectieprocedure; 

De selectieprocedure wordt gevolgd en de gymnast wordt voorgedragen worden 

voor een statuut. 

 

▪ Categorie 2: gymnasten voldoen nog niet aan de criteria zoals beschreven in de 

selectieprocedure.  

De commissie beoordeelt in functie van:  

o Het evaluatierapport; 

o De progressie die de gymnast in de voorgaande trainingsfase(s) heeft 

gemaakt; 

o Een gemotiveerde inschatting van de verdere noodzakelijke 

progressiemarge en haalbaarheid ervan door de gymnast, in functie van 

de vooropgestelde finaliteit. 

→ Indien de drie parameters positief worden geëvalueerd, kan de commissie een 

positief advies geven voor een verder topsportstatuut voor de betrokken 

gymnast.    

→ Bij een negatieve evaluatie wordt duidelijk gemotiveerd waarom de betrokken 

gymnast niet wordt geselecteerd.  

 

Voor de gymnasten °2005 of ouder is er een testmoment op donderdag 25 juni. 

Voor de gymnasten °2006 - °2007 is er een testmoment op woensdag 17 juni. 
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2.2 INSTROOM MIDDELBAAR ONDERWIJS 

De bevoegde instantie voor aanvraag bij de gemengde selectiecommissie inzake “instroom 

middelbaar onderwijs” is de selectiecommissie “TTM Topsportschool” . 

 

De gymnasten die kandidaat zijn voor instroom in de topsportschool hebben reeds deelgenomen aan 

verschillende testmomenten en gecentraliseerde trainingen. Op basis van de ingewonnen informatie 

tijdens die trainingen en testmomenten verdeelt de selectiecommissie de kandidaten in drie 

categorieën: 

 

▪ Categorie 1: De gymnasten die voldoen aan de selectiecriteria worden uitgenodigd voor een 

medische screening op dinsdag 16 juni (datum o.v.). Na de medische screening onder leiding 

van een arts,  oordeelt de selectiecommissie of de betrokken gymnast kan voordragen voor 

een topsportstatuut. In dit stadium kan enkel een negatief medisch advies de voordracht 

verhinderen. 

▪ Categorie 2: De gymnasten die nog niet voldoen aan de instroomcriteria en waarvan 

bijkomende informatie wenselijk is om een voldoende duidelijk beeld te krijgen van de 

gymnast. De selectiecommissie nodigt de betrokken gymnast uit voor een testmoment en de 

medische screening op dinsdag 16 juni (datum o.v.).  Na dat testmoment zal de 

selectiecommissie oordelen of de gymnast al dan niet wordt voorgedragen voor een 

(top)statuut.  

▪ Categorie 3: Die gymnasten waarover de selectiecommissie van oordeel is dat zij niet in 

aanmerking komen voor een topsportstatuut en begeleiding in de topsportschool Gent. De 

beslissing is gemotiveerd voor alle aspecten die in de selectieprocedure werden geëvalueerd.  

 

De gymnasten worden geïnformeerd in de week van 8 juni in welke categorie ze zich bevinden. 

Elke beslissing is steeds gemotiveerd voor alle aspecten die in de selectieprocedure werden 

geëvalueerd. 
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2.3 DOORSTROOM LAGER ONDERWIJS  

De bevoegde instantie voor aanvraag bij de gemengde selectiecommissie inzake “doorstroom lager 

onderwijs” is de selectiecommissie “TTM Regiowerking”. 

 

De gymnasten voor doorstroom hebben reeds deelgenomen aan verschillende testmomenten. Op 

basis van de ingewonnen informatie tijdens die testmomenten verdeelt de selectiecommissie de 

kandidaten in drie categorieën: 

 

▪ Categorie 1: De gymnasten die voldoen aan de criteria opgenomen in de selectieprocedure 

worden voorgedragen voor een statuut. Zij moeten wel nog een positief verslag van de 

keuringsarts krijgen. 

▪ Categorie 2: De gymnasten die nog niet voldoen aan de selectiecriteria en waarvan 

bijkomende informatie wenselijk is om een voldoende duidelijk beeld te krijgen van de 

gymnast. De selectiecommissie nodigt de betrokken gymnast uit voor een controlemoment 

op zaterdag 27 juni (datum o.v.). Na dat testmoment zal de selectiecommissie oordelen of de 

gymnast al dan niet wordt voorgedragen voor een statuut.  

▪ Categorie 3 : Die gymnasten waarover de selectiecommissie van oordeel is dat zij niet in 

aanmerking komen voor verdere begeleiding in een regioclub. De beslissing is gemotiveerd 

voor alle aspecten die in de selectieprocedure werden geëvalueerd.  

 

De gymnasten worden geïnformeerd in de week van 8 juni in welke categorie ze zich bevinden. 

Elke beslissing is steeds gemotiveerd voor alle aspecten die in de selectieprocedure werden 

geëvalueerd. 
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2.4 INSTROOM LAGERE SCHOOL 

De bevoegde instantie voor aanvraag bij de gemengde selectiecommissie inzake “instroom lager 

onderwijs” is de selectiecommissie “TTM Regiowerking”. 

 

De voorgeselecteerde gymnasten door de selectiecommissie “TTM Regiowerking” die op de longlist 

komen voor instroom hebben reeds deelgenomen aan verschillende testmomenten 

(controletrainingen / I-wedstrijden) en worden uitgenodigd voor deelname aan minimaal  2  

verplichte regionale trainingen. Op 1 van deze trainingen is de jeugdcoördinator aanwezig. 

 

Op basis van de ingewonnen informatie tijdens de testmomenten en de regionale trainingen verdeelt 

de selectiecommissie de kandidaten in 3 categorieën: 

 

▪ Categorie 1: De gymnasten die voldoen aan de criteria opgenomen in de selectieprocedure 

worden voorgedragen voor een statuut.  

▪ Categorie 2: De gymnasten die nog niet voldoen aan de instroomcriteria en waarvan 

bijkomende informatie wenselijk is om een voldoende duidelijk beeld te krijgen van de 

gymnast. De selectiecommissie nodigt de betrokken gymnast uit voor een extra 

controlemoment in augustus. De exacte datum wordt later bepaald. Na dat testmoment zal 

de selectiecommissie oordelen of de gymnast al dan niet wordt voorgedragen voor een 

statuut. 

▪  Categorie 3 : Die gymnasten waarover de selectiecommissie van oordeel is dat zij niet in 

aanmerking komen voor verdere begeleiding in een regioclub. De beslissing is gemotiveerd 

voor alle aspecten die in de selectieprocedure werden geëvalueerd.  

 

 

De gymnasten worden geïnformeerd in de week van 8 juni over de regionale trainingen.  

De gymnasten worden geïnformeerd in de week van 29 juni in welke categorie ze zich bevinden.  

Elke beslissing is steeds gemotiveerd voor alle aspecten die in de selectieprocedure werden 

geëvalueerd. 

 

 

 


