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TOPSPORTREGELING  
 

Het aantal studenten dat naast de ambitie om een opleiding te voltooien, een ambitie heeft om op 
hoog niveau activiteiten op sportgebied te ontwikkelen is de laatste jaren verhoogd. Om dit talent 
te stimuleren en de ontwikkeling daarvan zo goed mogelijk te laten verlopen wordt met de 
topsportregeling een voorziening getroffen voor topsportende studenten binnen de Universiteit 
van Amsterdam(UvA) en de Hogeschool van Amsterdam(HvA). 
 
Artikel 1. Doelstelling  
 
Met de regeling wordt beoogd om het studenten van de UvA en de HvA die als Topsporter zijn 
aangemerkt, waar mogelijk en binnen de grenzen der redelijkheid, ter uiteindelijke beoordeling 
van de examencommissie(s) van de gevolgde opleiding(en), te faciliteren in hun combinatie 
topsport/studie. 

Artikel 2. Topsporter 
  
De topsportcoördinator kent op grond van de geleverde bewijsstukken de topsportstatus binnen 
de opleiding toe aan de student (zie bijlage 1).  
Voor de status van topsporter komt in aanmerking: 
  
a) de student met een door NOC*NSF erkende status; 
Het gaat hierbij om een A-, B- of HP status (zie bijlage 1) of een IT (Internationaal Talent), NT 
(Nationaal Talent) of Belofte status (zie bijlage 2) 
  
b) de student met een topsportverklaring van de Stichting Topsport Amsterdam / CTO 
Amsterdam, volgens de criteria van de Stichting Topsport Amsterdam 
 
 
 
Artikel 3. Aangepast studieprogramma 
 
De student aan wie op grond van artikel 2 door de topsportcoördinator de status van topsporter is 
toegekend, kan in aanmerking komen voor aanpassingen binnen het reguliere studieprogramma 
indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

a) de examencommissie van de opleiding is van oordeel dat de aard, inhoud en inrichting 
van de opleiding ruimte laat voor een aangepast studieprogramma; 

b) de opleiding kan een aangepast studieprogramma faciliteren; 
c) de student stelt jaarlijks bij aanvang van het studiejaar, dan wel zodra de status van 

topsporter is toegekend, samen met de topsportbegeleider (HvA) en/of de studieadviseur 
(UVA) een studieplanning vast, die door de examencommissie wordt goedgekeurd.  

d) wijzigingen in de studieplanning gedurende het studiejaar vinden altijd plaats in overleg 
met de topsportbegeleider (HvA) en/of de studieadviseur (UVA). 

 
Artikel 4. Tentamens 
 
De student aan wie op grond van artikel 2 door de topsportcoördinator de status van topsporter is 
toegekend, kan in aanmerking komen voor afwijkende tentamenmogelijkheden indien: 

a) in overleg tussen de topsportbegeleider (HvA) of de studieadviseur (UvA), de student en 
de vakdocent(en) een studieplanning op maat is gemaakt;  

b) de in sub a van dit artikel genoemde studieplanning is goedgekeurd door de 
examencommissie; 

De topsportbegeleider (HvA) of de studieadviseur (UvA) ziet er op toe dat betrokken 
medewerkers en eventuele externe begeleiders op de hoogte zijn van het aangepaste 
tentamenprogramma.  
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Artikel 5. Bindend Afwijzend Studieadvies/Negatief Bindend Studieadvies 
 

a) De student aan wie op grond van artikel 2 door de topsportcoördinator de status van 
topsporter is toegekend, kan, ter beoordeling van de examencommissie, in aanmerking 
komen voor een uitzondering van hetgeen ten aanzien van het Bindend Afwijzend 
Studieadvies (HvA) of Negatief Bindend Studieadvies (UvA) is bepaald. 

b) Om in aanmerking te komen voor het bepaalde onder a dient de student een verzoek in 
te dienen bij de examencommissie.  

 
 
Artikel 6. Financiële ondersteuning 
 
De student aan wie op grond van artikel 2 de status van topsporter is toegekend kan indien 
sprake is van studievertraging ten gevolge van het beoefenen van topsport in aanmerking komen 
voor financiële ondersteuning zoals is geregeld in het studentenstatuut. De periode van financiële 
ondersteuning bedraagt gedurende de gehele studieperiode in totaal maximaal 12 maanden. 
Daarbij gelden voorts de volgende voorwaarden.  

a) de student voldoet aan de voorwaarden voor financiële ondersteuning bij studievertraging 
zoals gesteld in het studentenstatuut;  

b) de student heeft tijdig en middels de daartoe geldende procedure een verzoek gedaan. 
c) Op financiële ondersteuning heeft voorts recht de student die voldoet aan de volgende 

voorwaarden; 
a. hij kan op grond van de WSF niet langer aanspraak maken op prestatiebeurs. Hij 

is aansluitend aan de prestatiebeursperiode ingeschreven als student voor één of 
meer voltijdse of duale opleidingen aan de UvA/HvA, en heeft nog geen 
afsluitend examen afgelegd; 

b. hij heeft studiefinanciering genoten op grond van de WSF voor het volgen van de 
opleiding onder a, dan wel het volgen van een andere opleiding aan de UvA/HvA. 

 
 
Artikel 7. Inwerkingtreding 

a) Deze regeling vervangt de ‘Regeling topsporters UvA 2010’ en de Topsportregeling HvA 
en treedt in werking op 1 september 2014. 
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Toelichting bij de Topsportregeling UvA-HvA 2017-2018 
 
Algemeen 
Sedert 2010 kent Nederland een 4-tal centra waar de combinatie Topsport en Onderwijs mogelijk 
wordt gemaakt. Deze centra zijn door de sport en de overheid gecertificeerd op hun kwaliteiten 
en de mate waarin succesvol een sportcarrière en een opleiding gevolgd kunnen worden. Deze 
centra bestaan onder de naam Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO). Andere plaatsen zijn 
Eindhoven, Heerenveen en Papendal. Amsterdam neemt hierin een bijzondere positie in. Zij 
heeft alle onderwijsinstellingen actief betrokken bij de invulling van het onderwijs en heeft hierin, 
middels een convenant met alle partijen, zich verzekerd van maximaal draagvlak. De aldus 
betrokken onderwijs partners hebben ingestemd met het creëren van aangepaste leerroutes voor 
sportende studenten. Een manier om deze routes in het onderwijs te borgen is via het 
studentenstatuut en middels een Topsportregeling.  
 
De tekst van de gezamenlijke Topsportregeling UvA-HvA 2016-2017 is zo opgesteld dat ze past 
bij beide instellingen wat betreft organisatie en verantwoordelijkheden maar dat zij de ruimte laat 
om dit per instelling (en zelfs per opleiding) passend te maken.  
 
In deze regeling worden de rechten van een student die topsport bedrijft vastgelegd. 
Uitgangspunt hierbij is dat, terwijl er voldaan blijft worden aan de in de OER vastgelegde eisen 
van het onderwijsprogramma en eindtermen, de student zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, 
ondersteund wordt in de combinatie topsport en studie.  
 
Artikelsgewijs 
Artikel 1:  
Het recht op facilitering kan er niet toe leiden dat de opleiding tot het onmogelijke wordt verplicht. 
Men kan zich voorstellen dat bij een studie met veel verplichte practica oplossingen moeilijker te 
vinden zijn (of niet te vinden zijn), dan bij een opleiding met veel zelfstudie. Binnen redelijke 
grenzen en in overleg met de student zal worden onderzocht welke voorzieningen uitkomst 
kunnen bieden.  
 
Artikel 2: 
Topsportcoördinator 
Binnen de UvA is de Topsportcoördinator een studentendecaan die als zodanig is benoemd door 
de Directeur Studenten Services.  
Binnen de HvA bestaat per sept 2014 de Topsport Academie Amsterdam (TAA). Binnen de TAA 
is een full time Topsportcoördinator/Programma Manager aangesteld. 
 
Studieadviseur/Topsportbegeleider 
Binnen de UvA stelt de student samen met de studieadviseur van de eigen opleiding een 
studieplanning vast.  
Binnen de HvA wordt de studieplanning gemaakt in overleg met de topsportbegeleider. Deze 
topsportbegeleider is de studieloopbaanbegeleider of de studentendecaan behorende tot het 
domein waarbinnen de student studeert. 
 
Artikel 5: 
Het beoefenen van topsport is een persoonlijke omstandigheid op grond waarvan de student 
overeenkomstig het bepaalde in de OER van de opleiding in aanmerking kan komen voor 
dispensatie voor het negatief BSA. De examencommissie wint hiervoor advies in bij de 
studieadviseur (UvA) of de studieloopbaanbegeleider/studentendecaan (HvA) 
 
Artikel 6: 
Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning gelden de voorwaarden zoals 
neergelegd in het Studentenstatuut.  
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Bijlage 1: voorwaarden topsporter 
 
Om aangemerkt te worden als topsporter, gaat de HvA/UvA uit van de Topsport en Talent 
profielen van NOC*NSF en de Stichting Topsport Amsterdam. Daarin staat dat je een Talent of 
Topsportstatus dient te hebben van NOC*NSF.  
Mocht dit niet het geval zijn, kan er een enkele keer een uitzondering worden gemaakt. Dat is 
wanneer de sporter tegen een status aan zit, vanwege de overgang van junioren naar senioren, 
of wanneer hij/zij terugkomt van een blessure en de status tijdelijk is ingetrokken.  
De sporter moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:  

- De sport moet binnen het statussysteem van NOC*NSF vallen,  
- wedstrijd niveau: de sporter doet mee aan wedstrijden op het hoogste nationale niveau 

en is daarbij ook internationaal actief,  
- een full time trainingsprogramma,  
- een toekomstperspectief om binnen een redelijke termijn de NOC status (terug) te 

krijgen  
- en de motivatie om volledig te gaan voor zowel topsport als studie. 

Om als uitzondering te worden aangemerkt wordt van de bond een verklaring gevraagd waarin 
wordt aangegeven dat desbetreffende sporter voldoet aan bovenstaande voorwaarden. 
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Bijlage 2: Topsportstatus NOC*NSF 
 
A-status 
De A-status kan je behalen of bevestigen op de volgende manieren:  
 
1.  
Meetmomenten: Wereldkampioenschappen of Olympische Spelen. 
Prestatie-norm: beste 8.  
 
2.  
Andere meetmomenten: als er in een jaar geen Wereldkampioenschappen of Olympische Spelen 
worden gehouden, kan er een ander meetmoment worden afgesproken. 
Prestatie-norm: prestatie moet vergelijkbaar zijn met een prestatie bij de beste 8 van de 
Wereldkampioenschappen of Olympische Spelen.  
 
3.  
Kwalificatie: voor Olympische en Paralympische Spelen.  
 
4.  
Voor Paralympische sporten worden meetmomenten/prestatie-normen op maat vastgesteld.  
 
Hiernaast moet je je blijven voorbereiden op volgende meetmomenten en deelnemen aan het 
trainings- en wedstrijdprogramma van de bond (of een programma dat is goedgekeurd door de 
bond). 
 
B-status (vervalt per 01 jan 2017 geldt wel voor dit studiejaar) 
De B-status kan je behalen of bevestigen op de volgende manieren:  
 
1.  
Meetmomenten: Wereldkampioenschappen, Olympische Spelen. 
Prestatie-norm: Top 16  
 
2.  
Andere meetmomenten: als er geen Wereldkampioenschappen of Olympische Spelen zijn, moet 
er een ander meetmoment worden afgesproken. 
Prestatie-norm: de prestatie moet vergelijkbaar zijn met de prestatie van Top 16 
Wereldkampioenschappen of Olympische Spelen.  
 
3.  
Voor Paralympische sporten worden meetmomenten/prestatie-normen op maat vastgesteld.  
 
Hiernaast moet je je blijven voorbereiden op volgende meetmomenten en deelnemen aan het 
trainings- en wedstrijdprogramma van de bond (of een programma dat is goedgekeurd door de 
bond). 
 
HP-status 
Om een HP-status te halen of te bevestigen moet de sporter prestaties leveren tegen het niveau 
van (minimaal) de 'Top 16 van de wereld'. Hier geldt dat de sporter bijzonder perspectiefvol moet 
zijn. Huidige leeftijd, prestatieniveau en trainingsprogramma moeten deze verwachting 
legitimeren. 
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Bijlage 3: Talentprofiel NOC*NSF 

 
 
Groep Leeftijdsprofiel Prestatieprofiel Programmaprofiel 
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  Senioren -1. 
 Oudste leeftijdsgroep voorafgaand aan 

de senioren leeftijd met uitloop van 
maximaal drie jaar 
 Oudste Nationale Team voorafgaand 

aan senioren team 
 Leeftijdgroep op basis van certificering 

of nog vast te stellen volgens richtlijnen 
certificering, i.o.m de bond 

 Internationaal, individueel top 16 of team / 
ploeg top 10 van de leeftijdscategorie 
senioren -1 
 Wereldranglijst top 16 senioren -1 
 Seniorenranglijst per sporttak te bepalen 

(indicatie top 100 single events / late 
specialisatie, top 50 multiple events / 
vroege specialisatie 
 Prestatieniveau voldoet aan normen 

meerjaren opleidingsplan met uitzicht op 
top 8 niveau senioren 

 Lid Nationale Selectie of Nationaal Team 
 Programma voldoet aan normen 

meerjaren opleidingsplan met uitzicht op 
top 8 niveau senioren 
 Trainingsprogramma meer dan 1,5 uur 

per dag exclusief reistijd. 
 Trainingsprogramma meer dan 10 uur per 

week. 
 Trainingsstages en wedstrijden in 

buitenland meer dan 25 dagen per jaar / 
seizoen. 
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 Senioren -1 en -2 
 Leeftijdsgrens senioren met aanloop 

van maximaal 5 jaar en uitloop van drie 
jaar 
 Individuele Sporten: Leeftijden waarin 

ploegen internationaal 
vertegenwoordigend worden 
uitgezonden door de sportbond 
 Teamsporten: Leeftijdsgroepen waarin 

Nationale Junioren Teams Nederland 
vertegenwoordigen 
 Leeftijdsgroep op basis van certificering 

of nog vast te stellen i.o.m. bond 

 Internationaal, individueel top 16 of team / 
ploeg top 10 van de leeftijdscategorie 
senioren-1 en senioren-2 
 Lid van selectie in voorbereiding op EJK 

of WJK 
 Prestatieniveau voldoet aan normen 

meerjaren opleidingsplan met uitzicht op 
top 8 niveau senioren 

 Lid Nationale Selectie of Nationaal Team 
 Trainingsprogramma meer dan 1 uur per 

dag exclusief reistijd. 
 Trainingsprogramma meer dan 8 uur per 

week. 
 Trainingsstages en wedstrijden in 

buitenland meer dan 14 dagen per jaar / 
seizoen. 
 Programma voldoet aan normen 

meerjaren opleidingsplan met uitzicht op 
top 8 niveau senioren 

B
el
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 Senioren -2 en -3 
 Leeftijdsgrens senioren-1 (ondergrens) 

met aanloop van maximaal 7 jaar 
 Individuele en teamsporten: Beste vijf 

per geboortejaar volgens 
talentvolgsysteem (gerelateerd aan 
aantal beoefenaren van de 
wedstrijdsport) 

 Nationaal top 5 leeftijdsgroep 
 Prestatieniveau voldoet aan normen 

meerjaren opleidingsplan met uitzicht op 
top 8 niveau senioren 

 Lid Nationale Selectie of Nationaal Team 
 Programma voldoet aan normen 

meerjaren opleidingsplan met uitzicht op 
top 8 niveau senioren 
 Trainingsprogramma meer dan 1 uur per 

dag exclusief reistijd 
 Trainingsprogramma meer dan 8 uur per 

week 
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Toelichting bij het opstellen van het sporttakspecifieke talentprofiel 
 
Bij het opstellen van een talentprofiel wordt ervan uitgegaan dat de criteria in het profiel zijn 
afgeleid van het Meerjaren Opleidingsplan van de sportbond. In het meerjarenopleidingsplan 
staan de richtlijnen voor de opleiding van talenten in de verschillende opleidingsfasen / 
leeftijdsgroepen. De richtlijnen zijn afgeleid van een internationale vergelijking of benchmark 
en geven een loopbaanontwikkeling weer welke een reëel uitzicht biedt op de mondiale top 8 
bij de senioren. 
 
Talentherkenning zijn alle sportactiviteiten die sporters, ouders en begeleiders inzicht geven 
in de mate van talent van de sporter en het potentieel voor verdere ontwikkeling. Dit 
programma wordt aantoonbaar uitgevoerd naar normen en richtlijnen van de sportbond. Het 
trainings- en wedstrijdprogramma is dusdanig intensief dat een realistisch inzicht in de mate 
van talent en het ontwikkelingspotentieel kan worden verkregen 
Het proces van talentherkenning duurt in de regel 3 tot 5 jaar. 
 
Talentontwikkeling zijn alle activiteiten die de opleiding van talenten tot het vak van topsporter 
vormen. Dit programma wordt aantoonbaar uitgevoerd naar normen en richtlijnen van de 
sportbond of een door die bond daartoe aangewezen (Topsport) organisatie. Voor de 
opleiding is een curriculum vastgesteld, waarin normen en richtlijnen voor de activiteiten uit 
het meerjarenprogramma en de beoogde ontwikkeling van de sporter wordt beschreven. Het 
trainings- en wedstrijdprogramma voldoet aan de internationale norm met een reëel uitzicht 
op een internationale toppositie.  
De opleiding tot het vak van topsporter duurt in de regel 5 tot 8 jaar. 
 
De Talentprofielen richten zich niet op talenten in de programma’s gericht op talentherkenning 
omdat hier in de regel geen extra voorzieningen nodig zijn. Voor sporten waar dit wel het 
geval is kan maatwerk worden toegepast. In de programma’s gericht op talentontwikkeling 
worden de trainings en wedstrijdprogramma’s dermate intensief dat extra voorzieningen 
noodzakelijk zijn. 
 
Daarmee moet de doelgroep dus aan drie (sets van) criteria voldoen.  

1. Zij behoren tot de leeftijdsgroep waarbij talenten als zodanig zijn herkend op basis 
van een reële inschatting van het te bereiken prestatieniveau bij de senioren 

2. Zij tonen een prestatieniveau dat gerelateerd aan hun leeftijd en trainingsprogramma 
uitzicht biedt op ontwikkeling richting internationale top 

3. Zij volgen een trainings en wedstrijdprogramma, onder regie van de sportbond en 
passende begeleiding, dat voldoet aan de internationale norm voor de betreffende 
leeftijd in de betreffende tak van sport en dat in het recente verleden aantoonbaar tot 
aansluiting op het internationale niveau heeft geleid. 

 
Leeftijdsprofiel 
In dit blok wordt de leeftijd van de betreffende groep talenten aangegeven in kalenderleeftijd 
en benaming van de leeftijdsgroep die bij wedstrijden wordt gebruikt (b.v. jeugd of junioren). 
Benoem de kalenderleeftijd op 1 januari. 
Als voor certificering van het opleidingsprogramma voor talenten onder regie van de 
sportbond de leeftijdsgrens voor senioren en senioren-1 is vastgesteld dient deze hier te 
worden gehanteerd. Als deze nog moet worden vastgesteld kan dat op basis van de volgende 
richtlijn. Senioren-1 is de leeftijdsgroep die internationaal vooraf gaat aan de senioren leeftijd. 
Voor deze leeftijdsgroep wordt in de regel een WJK georganiseerd. Is dit niet het geval kan 
naar de leeftijd in de mondiale top 16 worden gekeken. De jongste leeftijden die bij 
uitzondering voorkomen kunnen hierbij nog tot de groep Senioren-1 worden gerekend. U kunt 
de senioren-1 leeftijd vaststellen in overleg met uw prestatiemanager. 
 
Prestatieprofiel 
In dit blok worden criteria voor het prestatieniveau opgenomen. Dit kan in meetbare 
prestaties, wedstrijdresultaten, (inter)nationale ranking of (inter)nationaal speelniveau. Bij 
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teamsporten en ploegonderdelen wordt altijd uitgegaan van de samenstelling van Nationale 
Selecties voor de betreffende leeftijdsgroep. De criteria dienen gebaseerd te zijn op 
internationale normen. 
 
Programmaprofiel 
In dit blok worden de criteria voor het door het talent gevolgde programma opgenomen. Dit 
kan in omvang van het trainingsprogramma, in omvang en niveau van het 
wedstrijdprogramma in competitieniveau of combinaties daarvan. Het programma moet de 
verdere planmatige ontwikkeling van het talent borgen. De criteria dienen gebaseerd te zijn 
op internationale normen 
 
Heeft u vragen over het opstellen van de talentprofielen of behoefte aan enige ondersteuning 
kunt u contact opnemen met uw prestatiemanager van NOC*NSF. 
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Bijlage 3. 
 
Stichting Topsport Amsterdam is aangesloten bij het Olympisch Netwerk Amsterdam. De 
criteria voor Topsport vanuit de Stichting Topsport Amsterdam zijn te vinden op de website 
www.topsportamsterdam.nl 
 
 
 
 
 
 

http://www.topsportamsterdam.nl/
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