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KCA (Kim Clijsters Academy) streeft er als EUROPESE 
TOPTENNISSCHOOL naar jonge tennis-talenten klaar 
te stomen om hun talent en passie voor tennis te opti-
maliseren. Aan het hoofd van KCA@school staat Carl 
Maes, die in totaal meer dan 10 jaar Kim Clijsters be-
geleidde en voorheen werkte voor de Vlaamse, Britse 
en Noorse tennisbond. 

Vooral vanaf de leeftijd van 12 jaar dienen tennistal-
enten meerdere uren per dag te trainen en moeten ze 
hun lichaam ook de nodige ruimte geven om te recu-
pereren. De tijd die voorhanden is buiten de reguliere 
schoolmomenten is onvoldoende. 

Wie topsport wil beoefenen, moet dit kunnen doen op 
hoog technisch niveau, maar ook via een flexibel leer-
traject op school én met de nodige sociale ondersteu- 
ning zoals huisvesting. 

Ook voor de jongeren die het niet als profspeler zou-
den waarmaken willen we een dusdanig holistisch pak- 
ket aanbieden zodat ook zij later als tenniscoach of in 
de tennisindustrie met een stap voorsprong beginnen. 
Met KCA@school willen we dan ook een perfect uitge-
balanceerd aanbod aanreiken. 

Zo komen het GO! Atheneum Bree, PXL hogeschool 
Hasselt en het internaat Kubik als vaste dubbelpart-
ners in de picture.

KCA@school werkt in haar trainingstrajecten met heel 
wat wetenschappelijke expertise. In combinatie met 
Hawk Eye, het Energy Lab en Kinesitherapie Groep 
Sam krijgen jongeren al heel vroeg betere inzichten 
in de domeinen van biomechanica,  kine, osteopathie, 
fitness screening etc…

Dit kan een interessante terugvalbasis zijn voor na de 
tenniscarrière. Zo kan je ook tijdens de KCA@school 
trainingsuren ook reeds jouw opleiding als Aspirant- 
Initiator en Initiator van Tennis Vlaanderen integreren.

EEN DUBBELMATCH MET 4 STERKE SPELERS:

•  Studie
•  Topsport
•  Trainerschap
•  Ondernemerschap

INTERNAAT en BASISSCHOOL

waar kleine ondernemers groot worden

KIM CLIJSTERS ACADEMY @SCHOOL: TENNIS EN FLEXIBEL ONDERWIJS ALS TOTAALCONCEPT



CONTACT GO! ATHENEUM BREE • DIRECTIE CHRISTEL MOORS
0476 31 45 51 • INFO@GOATHENEUMBREE.BE

STUDIERICHTINGEN  VANAF SEPTEMBER 2017

 1ste graad  ASO Latijn - Sport optie tennis
  ASO Moderne wetenschappen - Sport optie tennis
 2de graad ASO Wetenschappen - Sport optie tennis 
  ASO Economie - Sport optie tennis
  ASO Humane wetenschappen - Sport optie tennis
 3de graad ASO Wetenschappen - Wiskunde - Sport optie tennis 
  ASO Economie - Wiskunde - Sport optie tennis
  ASO Humane wetenschappen - Sport optie tennis

Om tennistalenten MAXimale kansen te geven om 
zowel op school als in de sport uit te blinken, biedt 
het GO! ATHENEUM BREE geïndividualiseerde 
lesprogramma’s aan die ruimte bieden voor trainingen 
en wedstrijden. 

De doelstelling is om talentvolle tennissers de nodige 
faciliteiten te bieden om hun tenniscarrière uit te 
bouwen, alsook een mooie toekomst op studievlak te 
realiseren door het behalen van het diploma secundair 
onderwijs.

Dankzij haar unieke schoolwerking en een sterk  
gefundeerd evaluatiebeleid kan het Atheneum 

flexibele lessenroosters opstellen waarin extra  
tennistrainingen mogelijk zijn, ook de evaluatie-
momenten worden in samenspraak gepland. Om de 
kansen op hogere studies te vrijwaren wordt er voor 
elke speler individuele studiebegeleiding voorzien om 
de combinatie sport en studie mogelijk te maken.

Zo kunnen studenten aan KCA@school zich niet alleen 
volledig richten op alle aspecten van het tennis op 
topniveau maar ook MET VRUCHT AFSTUDEREN IN 
HET MIDDELBAAR ONDERWIJS. 

Samen gaan we voor topprestaties!



INTERNAAT en BASISSCHOOL

waar kleine ondernemers groot worden

Omdat onze tennissers uit heel Vlaanderen (en ook 
vanuit het buitenland) naar KCA komen, vinden we het 
enorm belangrijk dat ze goed opgevangen worden 
in een warm nest met veel sociaal contact en (studie)
begeleiding. 

KCA kiest voor INTERNAAT KUBIK als huisvestings-
partner.  Internaat Kubik past volledig In de filosofie 
van KCA, o.a. als het gaat over flexibiliteit en opvang 
op maat voor de sporters. Zo kunnen de KCA-internen 
toekomen op een later tijdstip omwille van trainingen 
of tornooiwedstrijden en bovendien aangepaste 
sportvoeding en/of vegetarische voeding verkrijgen. 
Ook kunnen de internen op zondagavond reeds 
inchecken. 

Er zijn aparte slaapkamers en sociale ruimtes voor 
onze sporters zodat zij ook apart FLEXIBEL KUNNEN 
STUDEREN EN/OF ONTSPANNEN. Verder is er 
extra focus op ONDERNEMERSCHAP om extra 
competenties te ontwikkelen en zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid te ondersteunen, op en naast het 
veld. 

Dankzij het STATUUT VAN TOPSPORTER faciliteert 
Hogeschool PXL studenten om hun sport op hoog 
niveau te blijven beoefenen en tegelijkertijd een 
diploma in het hoger onderwijs te behalen. Om de 
combinatie mogelijk te maken stippelen we samen met 
de student een traject op maat uit en bekijken we waar 
er aanpassingen nodig zijn zoals een alternatieve 
examenregeling, alternatieve opdrachten, digitale 
leermiddelen, … 

In principe zijn ALLE richtingen te combineren met 
het statuut van topsporter. Hogeschool PXL heeft 
alvast 4 studierichtingen, met een sterke link naar 
sport, geselecteerd waarbij een flexibel traject 
mogelijk is. Lerarenopleiding, Bachelor Bedrijf/Sport 
management, Bachelor Ergotherapie en Bachelor 
Communicatiemanagement.  

CONTACT DIRECTIE LAILA VASILE
0484 643 505 - 089 76 45 50
TG.MAASMECHELEN@G-O.BE

CONTACT PXL
+ 32 11 77 58 64

ANNELEEN.HUISMAN@PXL.BE



TENNISLESSEN INFO

De lessen worden gegeven op de Kim Clijsters 
Academy in de Watertorenstraat 16 in Bree. Vervoer
van en naar school/internaat wordt voorzien door 
KCA. De lessen worden in kleine groepen verzorgd 
door Carl Maes en zijn team van gediplomeerde 
lesgevers. 

Tennislessen van KCA@school worden gedurende 
32 weken verzorgd (exclusief examens en vakantie). Vakan-
tieweken kunnen aangevuld worden met stages 
indien gewenst. Verder kan ook (nationale of internatio- 
nale) tornooibegeleiding aangeboden worden. 

Lessen van KCA@school kunnen buiten de school-
uren aangevuld worden met lessen van KCA aan 
voorkeurtarief. Er is echter geen verplichting om ex-
clusief in KCA te trainen.

COMBINATIE STUDIE en TENNIS 

Via een flexibel leertraject worden complementaire 
uren zo efficient mogelijk gebruikt. Dit kan variëren 
van leerling tot leerling en is ook afhankelijk van de 
studierichting.  Om een simulatie van uw school- en 
tennisprogramma te kennen neemt u best rechtstreeks 
contact met de directie van GO! Atheneum Bree of 
PXL Hogeschool Hasselt (met informatie van uw huidige 
studierichting alsook het rapport van uw laatste proefperiode). 

PRIJZEN TENNIS
 
Per uur dat u tennisles krijgt binnen uw KCA@school 
pakket tijdens de schooluren betaalt u 200 euro per 
uur voor de volledige schoolperiode van september 
tot juni (32 lesweken). Vb: 6u tennis per week voor 32 
weken kost u 1200 euro voor het hele schooljaar.

De totaalprijs zal dus afhankelijk zijn van het aantal 
uren dat u kan/mag opnemen binnen uw studie- 
richting. U dient dit eerst te bespreken met de directie 
alvorens een precieze prijs kan vastgelegd worden. 
Betalingen gebeuren via KCA.

PRIJZEN INTERNAAT 

Voor de precieze voorwaarden en prijzen van het in-
ternaat KUBIK neemt U best rechtstreeks contact op 
met de directie van internaat KUBIK.

INFODAGEN 

“Meeloopdagen” waar je kennis kan maken met 
zowel KCA als Atheneum en internaat: 

• Woensdag 15 maart 2017
• Dinsdag 25 april 2017

PROGRAMMA INFODAGEN

9u30 Ontvangst in KCA en rondleiding
10u30 Rondleiding & bijwonen lessen in Atheneum
12u30 Lunch in de Kim Clijsters Sport & Health Club
14u Tennis & Conditie op KCA
16u Afsluiting met een algemene vragenronde
17u Einde 
Geinteresseerden voor huisvesting kunnen die avond 
nog individueel een afspraak maken met internaat 
Kubik in Maasmechelen. Zie contact info pagina 3. 

INSCHRIJVINGEN 

Voor inschrijvingen van KCA@school neemt u best 
eerst contact op met Carl Maes via e-mail. Na be- 
vestiging van de inschrijving per e-mail maakt u een 
afspraak met de schooldirectie. Op basis van een 
gesprek tussen schooldirectie en KCA wordt er dan 
een voorstel op maat opgemaakt. Indien u huisves-
ting nodig heeft dan kan u dit bespreken met Carl 
Maes of rechtstreeks met het internaat.

TOELATINGSVOORWAARDEN TENNIS

Er zijn geen strenge toelatingsvoorwaarden voor het 
tennisprogramma aangezien we een brede waaier 
van tennisactiviteiten aanbieden. U moet evenwel 
een geklasseerde speler zijn en genoeg competitie 
ervaring hebben. Indien nodig zal een individueel 
gesprek en speeltest afgenomen worden door het 
KCA team. 

PRIJZEN
& INFO
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