Topsportregeling HvA 2018-2019

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 Hogeschool van Amsterdam(HvA).
Artikel 1. Doelstelling
Met de regeling wordt beoogd om het studenten van 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;
Topsportstatus NOC*NSF of Talentstatus NOC*NSF
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 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
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, 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 ziet er op toe dat betrokken medewerkers en eventuele externe
begeleiders op de hoogte zijn van het aangepaste tentamenprogramma.
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
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aanmerking komen voor een uitzondering van hetgeen ten aanzien van het Bindend
Afwijzend Studieadvies 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 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 ‘Topsportregeling HvA/UvA 2014’ en de Topsportregeling
HvA en treedt in werking op 1 september 2018.
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Toelichting bij de Topsportregeling HvA 2018-2019
Algemeen
Nederland kent een 5 tal Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO).Hier wordt de combinatie
Topsport en Onderwijs mogelijk 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. Andere plaatsen zijn Eindhoven, Heerenveen, Den
Haag/Rotterdam 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.
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 HvA bestaat per sept 2014 de Topsport Academie Amsterdam (TAA). Binnen de
TAA is een HvA breed Topsportcoördinator en een Programma Manager aangesteld.
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
studieloopbaanbegeleider/studentendecaan en bij de TAA.
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 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.
Bijlage 2:

Topsport en talentprofielen NOC*NSF

Topsportprofielen NOC*NSF:
https://www.nocnsf.nl/athleteservices/topsportstatus
Talentprofielen NOC*NSF:
https://www.nocnsf.nl/talentenontwikkeling/talentprofiel

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
https://topsport.amsterdam/

