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Unieke samenwerkingsovereenkomst sportclubs en GO! talent 

 

Unieke samenwerking sportclubs en GO! talent 
GO! talent gaat unieke samenwerking met vijf sportclubs uit de regio (3MD - triatlon, D-Mon 
Hockey, VC Oudegem - volleybal, Dendermondse Rugbyclub - en BBC Panters Baasrode -basketbal) 
aan.  
 
De voorbereiding op het schooljaar 2021-2022 is volop aan de gang.  De sportopleiding in GO! talent 
krijgt een extra boost. Vanaf september 2021 gaat de school een nauwe samenwerking aan met vijf 
gerenommeerde sportclubs uit de regio. Samen willen ze de opleiding ‘LO en Sport’ en de betrokken 
sportdisciplines op een professionele wijze verder uitbouwen en aantrekkelijker maken.  
De leerlingen uit de opleiding ‘LO en Sport’ kunnen kiezen uit minstens vijf opties, waar ze onder 
deskundige leiding van de clubs en hun trainers kunnen werken aan hun sportieve ontplooiing 
binnen het gekozen domein.  
Dendermonde heeft op sportief vlak heel wat te bieden, zo zullen de leerlingen kunnen kiezen uit 
triatlon (3MD), hockey (D-Mon Hockey), volleybal (VC Oudegem), rugby (Dendermondse Rugbyclub) 
en basketbal (BBC Panters Baasrode).  
 
 



 

 

 
De clubs zullen de sportlessen logistiek ondersteunen en via hun eigen opgeleide trainers en coaches 
de nodige sportspecifieke skills bijbrengen aan de leerlingen.   
De school en de sportclubs organiseren dit aanbod op wekelijkse basis voor de leerlingen van de 
opleiding ‘LO en Sport’ en occasioneel voor de opleiding ‘Buurtsport’. De leerlingen van 
‘Sportwetenschappen’ (Atheneum Dendermonde) en ‘optie Sport’ (GO MAD) zullen ook op 
occasionele basis hieraan deelnemen. 
 
De unieke samenwerking werd alvast warm onthaald bij de verschillende clubs en hun medewerkers.  
Het verenigen van jeugd, opleiding en sport past zowel binnen de visie van zowel de school als de 
verschillende clubs, wat uiteraard alleen maar kan toegejuicht worden. 
 

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de school (www.go-talent.be), via mail 

(info@go-talent.be) of telefonisch (052/258810).  

 

Contactgegevens 

GO! talent  
- Tom Rydant – Directeur - 0475 37 44 26 - tom.rydant@go-talent.be   

 
BBC Panters Baasrode  

- Tim Van Buggenhout – jeugd@bbcpanters.be  
 
D’mon Hockey  

- Steven Sack – info@dmon.be  
 
Dendermonde Rugbyclub   

- Bart Maes -  bart@dendermonderugbyclub.be   
- Karim Demnati – Verantwoordelijke Sport - karim@dendermonderugbyclub.be  

 
VC Oudegem  

- Guy Naudts – Jeugdcoördinator - guy.naudts@telenet.be   
 
3MD  

- Stefaan Veldeman –  
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Over GO! talent 

GO! talent “de school waar jonge mensen zich goed voelen”. Binnen het door de school gevoerde beleid staan 
de leerlingen steeds centraal. In de dagelijkse werking maakt de school op een efficiënte manier werk van de 
realisatie van deze slogan. Via een gevarieerd studieaanbod, wordt ingespeeld op de interesses van jongeren. De 
studierichtingen zijn onder te verdelen in vijf grote pijlers:  

1. commerciële studierichtingen (Handel, Kantoor, Verkoop, ...),  
2. verzorgende studierichtingen (Verzorging, Haarzorg, ...),   
3. industriële sector (Basismechanica, Carrosserie, Hout, Elektriciteit, ...),  
4. Sport en Cultuur (LO en Sport, Beeldende en Architecturale Kunsten) 
5. OKAN.  

De school investeert in tal van onderwijs-vernieuwende projecten, waarbij veel aandacht wordt besteed aan 
leren in reële praktijksituaties. Hierbij wordt permanent de link gelegd naar de toekomstige werkvelden en -
situaties. Hiervoor ontving de school in 2016 het kwaliteitslabel voor ondernemerschapsonderwijs.  

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap  - de nieuwe benaming voor het vroegere 

Gemeenschapsonderwijs -  streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke persoon is een unieke 
persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities en moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. 
Onze 700 scholen maken hier werk van voor om en bij de 300.000 leerlingen en cursisten. Werken aan de 
ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van 
anderen is het doel waarvoor 32.000 medewerkers zich dagelijks engageren.  

Het GO! (spreek uit “gee oo”) vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, 
verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden. 


