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1. Inleiding
Deze beleidsnotitie is geschreven met het uitgangspunt duidelijkheid te scheppen in de
mogelijkheden voor studenten die topsport 1 beoefenen (verder: topsport studenten) en een
opleiding volgen bij de Hogeschool van Amsterdam (verder: HvA). Doel hierbij is om topsport
studenten optimaal te kunnen ondersteunen bij het combineren van de sport met een (voltijd)
studie en zo op beide onderdelen te kunnen excelleren. Om dit succesvol te organiseren en
implementeren is binnen de HvA de Topsport Academie Amsterdam (verder: TAA) opgericht.
Nederland kent een vijftal 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, en via de TAA een
topsportverklaring heeft ontvangen (Verder: HvA topsportverklaring), 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.
Bij het schrijven van deze regeling is zowel rekening gehouden met de bij de verschillende
opleidingen geldende Onderwijs- en Examenreglementen en het HvA brede
studentenstatuut.

Onder topsport verstaan we studenten die: een talent- of topsportstatus van NOC*NSF hebben, een
topsportverklaring van de Stichting Topsport Amsterdam/ CTO Amsterdam hebben ontvangen of
voetballen in het selectieteam van een betaalde voetbalorganisatie.
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2. 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 deze topsportregeling een voorziening getroffen voor studenten met een
topsportverklaring binnen de Hogeschool van Amsterdam (HvA).
Artikel 1. Doelstelling
Met deze regeling wordt beoogd om het studenten met een HvA topsportverklaring 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 van
topsport en studie.
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 andere
oplossingen gevonden moet worden, dan bij een opleiding met veel zelfstudie. Dergelijke
problemen kunnen al in een eerder stadium worden besproken tijdens een (soft landing)
gesprek voordat de student tot de opleiding is toegelaten, net zoals bij andere bijzondere
doelgroepen, zoals functiebeperking. Binnen redelijke grenzen en in overleg met de student
zal worden onderzocht welke voorzieningen uitkomst kunnen bieden.
Artikel 2. Topsporter
De Topsport Academie Amsterdam (Verder: TAA) kent op grond van de geleverde
bewijsstukken de topsportverklaring toe aan een student die voldoet aan de op dat
moment geldende voorwaarden welke te vinden zijn op de website van de TAA.
De student met een dergelijke toegekende topsportverklaring zal worden aangeduid als:
topsportstudent. Dit ter onderscheid van de studenten die wel aan sport doen, maar niet aan
de op de website genoemde voorwaarden voldoen.
Artikel 3. Aangepast studieprogramma
De opleiding dient een aangepast studieprogramma te faciliteren. Bij een negatieve
uitkomst (dus een NEE) speelt de topsportcoördinator van de faculteit een
adviserende en ondersteunende rol.
De student die op grond van artikel 2 van deze regeling door de TAA als topsportstudent is
aangemerkt, 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 topsportstudent stelt jaarlijks bij aanvang van het studiejaar, danwel zodra de
status van topsporter is toegekend, samen met de begeleider vanuit de opleiding een
studieplanning vast, die aan de examencommissie ter goedkeuring wordt
voorgelegd;
d) wijzigingen in de studieplanning gedurende het studiejaar vinden altijd plaats in
overleg met de topsportstudent en de begeleider. De examencommissie wordt
betrokken op het moment dat het aanpassingen aan de planning van de toetsing
betreft of aanpassingen aan de afname van de toetsing.

Artikel 4. Aangepaste tentamenmogelijkheden
lid 1
Een topsportstudent kan in aanmerking komen voor aangepaste tentamenmogelijkheden als
de combinatie studeren en topsport dat in het kader van een studeerbaar programma
noodzakelijk maakt.
lid 2
Aangepaste tentamenmogelijkheden kunnen zowel deeltoetsen als tentamens betreffen en
kunnen bestaan uit:
a) het maken van een deeltoets of tentamen op afstand;
b) een andere wijze van toetsing (bijvoorbeeld een opdracht in plaats van een
tentamen);
c) het maken van een tentamen op een ander moment.
lid 3
Een aangepaste tentamenmogelijkheid dient te worden aangevraagd bij de
examencommissie van de betreffende opleiding. Bij een toewijzing worden de betrokken
medewerkers ingelicht voor de organisatie van de toets.
Een aangepaste tentamenmogelijkheid kan los staan van een aangepast studieprogramma.
Artikel 5. Studieadvies
Bij het uitbrengen van een studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving
zoals in de Onderwijs- en Examenregeling opgenomen, dient de examencommissie bij het uit
te brengen advies met betrekking tot een topsportstudent, ook altijd eerst een advies te
vragen aan de topsportbegeleider van de faculteit.
Artikel 6. Financiële ondersteuning
De topsportstudent kan, indien sprake is van studievertraging ten gevolge van het beoefenen
van topsport, in aanmerking komen voor financiële ondersteuning zoals geregeld in het
studentenstatuut. De student dient zich hiervoor te melden bij de studentendecaan.
Artikel 7. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2020 en heeft, bij ongewijzigd
beleid, een looptijd van 5 jaar.

