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Inleiding 

Frits Philips lyceum-mavo is een toekomstgerichte school met de focus op 

talentontwikkeling. Leerlingen krijgen volop de mogelijkheid om hun talenten te 

ontdekken en te ontwikkelen binnen 4 talentrichtingen; 

 Sport 

 Ondernemerschap 

 Cultuur 

 (Bèta) Wetenschap 

 

Om ervoor te zorgen dat leerlingen binnen de 

talentrichting Sport hun talent optimaal kunnen 

ontwikkelen, gaat Frits Philips lyceum-mavo vanaf 

schooljaar 2016- 2017 van start met High School Eindhoven. Dit geeft leerlingen de 

kans om meer tijd en aandacht te besteden om het talent in zijn/haar eigen sport te 

ontwikkelen. Dit geldt voor alle niveaus die aangeboden worden op Frits Philips lyceum- 

mavo. Op deze wijze draagt onze school bij aan een sportieve impuls richting de 

Eindhovense jeugd. 

 

Vanwege de grote waarde die Frits Philips lyceum-mavo toekent aan sport: 

1. biedt de school voor leerlingen met grote affiniteit met sport een leeromgeving 

aan waarbinnen sport een belangrijke plaats inneemt; 

2. biedt de school Sport aan binnen een van de talentrichtingen; 

3. biedt de school het vak BSM aan als examenvak; 

4. biedt de school voor sporttalenten opleidingen met ondersteunende 

voorzieningen, die het mogelijk maken om de school te combineren met 

sportbeoefening op hoog niveau. Op deze wijze creëert Frits Philips lyceum-mavo 

een uitstekende omgeving voor leerlingen zonder LOOT-status die wel op hoog 

niveau willen sporten en hun talent verder willen ontwikkelen. 

 

 

Uitgangspunten 

- De school is gericht op het aanbieden van optimale omstandigheden voor 

(top)sporters zodat zij hun ambitie kunnen verwezenlijken. 

- De school wil (potentiële) talenten onder de sporters stimuleren zich te 

ontwikkelen in een specifieke sport. 

- De school maakt sport een essentieel onderdeel in het leven van de leerlingen. 

- De school levert een bijdrage aan een actieve en gezonde leefstijl, op het gebied 

van bewegen. 

- De school levert een bijdrage aan het sportniveau in de regio en kan de 

doorstroming van regionaal naar nationaal niveau stimuleren. 

- De school bereidt leerlingen voor met een (wetenschappelijke) fascinatie voor de 

bewegende mens op vervolgstudies.  
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Missie 

1. Sporttalenten uit de regio Eindhoven de mogelijkheid bieden om als integraal 

onderdeel van hun mavo-, havo- vwo of gymnasium- opleiding extra trainingen te 

volgen om zo optimaal bij te dragen aan de ontwikkeling van hun sporttalent.  

2. De trainingen van High School-leerlingen zodanig af te stemmen met de 

sportverenigingen, dat er sprake is van een goede balans tussen sport, school en 

vrije tijd en in het verlengde daarvan: van een optimale ontwikkeling van zowel 

het sport- als het schooltalent van de sportieve jongeren in kwestie. 

3. Het behoud van jongeren voor hun sport in een levensfase waarin veel jongeren 

afhaken als actief sporter. 

4. Het leveren van een bijdrage aan het niveau van sportbeoefening in de regio en 

de doorstroming van talent van regionaal niveau naar nationaal niveau. 

5. Inspelen op individuele kwaliteiten en interesses om grotere betrokkenheid bij 

school te bewerkstelligen, waarbij de leerprestaties en de motivatie om het eigen 

talent verder te ontwikkelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Visie  

Frits Philips lyceum-mavo biedt toekomstgericht onderwijs met een focus op 

talentontwikkeling voor alle leerlingen. Wij geloven dat elk kind unieke talenten heeft; 

ongeacht niveau.  

Frits Philips lyceum-mavo wil de regionale (sport)school zijn waar leerlingen de 

mogelijkheid wordt geboden (hun) sport met school te combineren. Op Frits Philips 

lyceum-mavo kunnen leerlingen hun talent ontwikkelen. 

In schooljaar 2016-2017 wil de school Sporttalent-school zijn om (top)sportleerlingen 

beter te kunnen faciliteren.  
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High School Eindhoven 

Leerlingen die naast hun schoolwerk hun talent voor een sport op een hoger niveau 

willen brengen, komen vaak tijd te kort. Om te voorkomen dat of het schoolwerk of het 

talent niet volledig tot zijn recht komt, denken wij met die leerlingen mee. Binnen High 

School krijgen leerlingen met bijzondere talenten de middelen om schoolwerk te 

combineren met sport.  

Zij krijgen tijd en professionele begeleiding om hun ambitie waar te maken. 

Doel 

  Sterke profilering talentrichting Sport middels aanbod High School.  

 Intensiveren contact met (omliggende) sportverenigingen. Trainingen worden 

verzorgd door vereniging/ bond/ sportprofessionals. Expertise verzekerd. 

 Aansluiting naar topsport: talenten training. Leerlingen op een hoger niveau 

brengen voor eigen sport.  

 Inspelen op individuele kwaliteiten en interesses om ambitie waar te maken. 

 

Profiel High School leerling 

 Je bent lid van een sportvereniging 

 Je bent talentvol in jouw sport 

 Je bent enthousiast en gemotiveerd met je sport bezig 

 Je stelt je coachbaar op 

 Je bent in staat school en sport succesvol te combineren 

 Je bent hulpvaardig 

 Je komt afspraken na (op tijd komen, kleding in orde) 

 Je gaat een verbinding aan voor minimaal een jaar 

 Je wilt er alles aan doen om beter te worden 

 Je hebt de ambitie om het, voor jou, hoogst mogelijke niveau te halen 

 Je wilt ook in je schoolcarrière de top bereiken  

High school Eindhoven is dus speciaal voor jongens en meisjes die serieus en 

gemotiveerd met hun sport bezig zijn, maar die zich ook realiseren dat leren belangrijk 

is. Het gaat dus om sportief talent, kennis, sport en plezier. We verlangen dan ook inzet, 

motivatie en doorzettingsvermogen. We geven daar kennis, sport en heel veel plezier 

voor terug. 
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Wat houdt het in? 

High School Eindhoven maakt werk van sporttalent. 

We bieden onze leerlingen de kans om naast de 4 Talentrichtingen die er zijn op school, 

alles uit het sporttalent dat zij hebben te halen. Op High School Eindhoven combineren 

we opleidingen VWO, HAVO en MAVO met veel aandacht voor de eigen favoriete sport. 

Onder leiding van topcoaches zijn de leerlingen die High School volgen wekelijks 

minimaal anderhalf uur intensief bezig met de eigen favoriete sport.  

Trainen op school binnen High School Eindhoven is complementair aan trainen op de 

club. Dat borgen we door goed overleg met de sportverenigingen van onze leerlingen. 

Om dubbelingen te voorkomen en echt complementair te kunnen werken ten opzichte 

van de verenigingen, besteden we binnen High School Eindhoven aandacht aan met 

name sporttechnische aspecten, maar ook aan sportgenerieke aspecten: 

 Lessen over voeding; 

 Trainingen, die gericht zijn op de atletische ontwikkeling van sporters: FAST 

(Fysiek, Atletisch, Snelheid, Techniek); door FAST-trainingen wordt het atletisch 

vermogen van sporters versterkt en neemt de kans op blessures af; 

 Lessen over de mentale kanten van (top)sport. 

De trainingen kunnen afhankelijk van de sport plaatsvinden op school of op locatie.  

 

 

Wie geven de trainingen? 

De trainingen worden gegeven door jeugdtrainers van diverse sportverenigingen. Dit zijn 

trainers die hun sporen al ruimschoots verdiend hebben in hun sport. Wij willen 

samenwerken met onder andere PSV, Paul Haarhuis Tennis Academie, Artez etc. 

 

 

High School aanbod 

Wij zoeken voor het eerste jaar talent op het gebied van:  

 Voetbal 

 Hockey 

In de toekomst zal het aanbod met diverse sporten worden uitgebreid zoals: 

 Tennis 

 Dans 

 Atletiek 

 Zwemmen 

Sporters die zich aanmelden en een andere sport beoefenen dan wij bieden, kunnen wij: 

 Trainingstijd bieden 

 FAST training bieden 

 Afhankelijk van het aantal eventueel een extra sport aanbieden 

 In gesprek (wat wil die leerling bereiken) gepast aanbod aanbieden 


