Topsport regeling ROC ID College
Aanleiding
Vanuit de gemeenten Zoetermeer en Alphen aan den Rijn is de vraag gesteld, wat is
het beleid van ROC ID College met betrekking tot de begeleiding van topsporters.
Bijna alle ROC's bieden topsporters de mogelijkheid om met aangepaste faciliteiten
hun top sport te combineren met een MBO opleiding. Vanuit het Platform Bewegen
en Sport van de MBO Raad is een structuur voor topsport in het mbo uitgewerkt. De
onderstaande topsportregeling is op basis van deze structuur uitgewerkt.
Algemeen
In het algemeen kan worden gesteld dat studenten die topsport combineren met een
schoolopleiding het niet gemakkelijk hebben. Zowel binnen school als sport worden
namelijk hoge eisen gesteld en topprestaties verwacht.
Om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen en om de mogelijkheid van een
maatschappelijke carrière niet op jonge leeftijd uit te sluiten, wil ROC ID College
topsportstudenten optimaal begeleiden met behulp van een topsportregeling.
Om in aanmerking te komen voor een topsportregeling moet een student in het bezit
zijn van een topsportstatus.
Een topsportstatus kan men aanvragen bij het Olympisch Netwerk van de provincie.
Het Olympisch Netwerk toetst deze aanvraag aan landelijk opgestelde criteria, welke
zijn vastgesteld door NOC/NSF.
De topsportregeling van ROC ID College houdt in dat, in overleg met de SLB'er en
de topsportbegeleider bij het OSC een aangepaste studieplanning kan worden
gemaakt.
Procedure voor het aanvragen van een status en topsportregeling
Nieuwe studenten die nog niet in het bezit zijn van een topsportstatus maar op een
hoog niveau sport bedrijven kunnen via de web-site van het Olympisch Netwerk, een
aanvraag indienen. Het Olympisch Netwerk bepaalt dan aan de hand van landelijk
vastgestelde criteria of men hiervoor in aanmerking komt.
Het betreft de volgende statussen:
IT - status: international talent
NT status: nationaal talent
Belofte status
• Nieuwe studenten die in het bezit zijn van een topsportstatus kunnen dit op
hun inschrijfformulier kenbaar maken.
• Een topsportstatus geldt maximaal voor één jaar. Tweede, derde en vierde
jaars studenten die al in het bezit zijn van een topsportstatus moeten elk jaar
opnieuw een aanvraagformulier invullen. Er zal dan opnieuw worden gekeken
of de student voldoet aan de gestelde criteria.
• Studenten die in het bezit zijn van een topsportstatus en die in aanmerking
willen komen voor de topsportregeling moeten dit zelf melden bij de
topsportbegeleider en hun SLB'er. Zij zullen dan worden uitgenodigd voor een

gesprek, waarin de rechten en plichten van de regeling zullen worden
besproken.
• Bij toekenning van een topsportstatus krijgt de student een topsportpas
waarmee hij zich op school als topsporter kan legitimeren.
• Indien geen status wordt toegekend kan de topsportbegeleider van het ROC
ID College de student een T3 status toekennen als aantoonbaar is dat de
student zijn sport op nationaal -of internationaal hoog niveau uitoefent. Deze
T3 status geldt voor sporters die niet aangesloten zijn bij een bond of waarvan
de bond niet is aangesloten bij NOC/NSF.
Uitgangspunten topsportregeling
Voorop staat dat, indien men gebruik wil maken van de topsportregeling, de student
de intentie heeft het schooldiploma te behalen.
• Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet de student aan
bepaalde voorwaarden voldoen:
o zijn I haar sport op hoog niveau beoefenen. Dat wil zeggen nationaal of
regionaal geselecteerd zijn en in hun tak van sport qua trainingsarbeid,
ambitie en perspectief topsporter genoemd kunnen worden
o zijn I haar topsportstatus aan kunnen tonen
• Studenten die in aanmerking komen voor deze regeling moeten aan dezelfde
eisen voldoen als elke student: in principe aan alle activiteiten deelnemen en
voldoen aan alle eindtermen. In de praktijk kan dat een studieverlenging
betekenen.
• De student is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn I haar keuze.
o Dat houdt o.a. in dat hij I zij zelf mee werkt aan het opstellen van een
studie planning samen met de topsportbegeleider, en ook zelf
verantwoording draagt voor de uitvoering daarvan.
• Er zal een goede communicatie moeten zijn tussen
o de topsporter en zijn of haar SLB'er
o de topsporter en zijn topsportbegeleider
o de topsportbegeleider en de SLB'er
o de topsportbegeleider en de studiebegeleid(st)er van de betreffende
sportvereniging of sportbond.
o de topsportbegeleider en overkoepelende organisaties/bonden.
• Alle betrokkenen dienen elkaar ruim te voren op de hoogte te brengen over
belangrijke zaken als wedstrijden, verlof, trainingskampen, internationale
wedstrijden, belastbaarheid en de met de student opgestelde studieplanning.
Wat houdt de regeling in?
Aan het begin van het schooljaar, wordt in overleg met sporters, coaches, ouders en
de topsportbegeleider en SLB'er een begeleidingsplan opgesteld.
In dit plan wordt voor elke individuele sporter vastgelegd welke begeleiding en
ondersteuning door ROC ID College gedurende het schooljaar wordt geboden. De
omvang en de inhoud van de geboden begeleiding en ondersteuning van de school
zijn afhankelijk van het sport- en onderwijsprogramma van de sporter, de fase waarin
de (sportieve) loopbaan zich bevindt en de beleidslijnen vanuit sportbonden en
NOC*NSF.

Welke faciliteiten kunnen we bieden?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een roosteraanpassing (individueel) indien noodzakelijk
een verlofregistratie i.p.v. een absentieregistratie in bepaalde uitzonderlijke
situaties (toernooi, wedstrijden in buitenland, trainingen overdag e.a). Dit
wordt per situatie bekeken.
Indien mogelijk een regeling voor opleidingsweken, kampen en / of andere
meerdaagse activiteiten die binnen het onderwijsprogramma zitten.
als lesbezoek i.v.m. wedstrijden/trainingen niet mogelijk is kan in overleg
met de student extra (thuis)opdrachten worden meegegeven
(afstandsonderwijs).
De belastbaarheid van de topsporter in de praktijkvakken wordt altijd in
overleg aangepast met de docent en SLB'er.
mogelijk een aanpassing in de organisatie van de examens, dit echter
alleen voor de topsporter met de A of B status van NOC I NSF.
De student is verantwoordelijk voor het schriftelijk vastleggen van de
afspraken bij het wijzigen van zijn/haar studietraject en of rooster.
De student is verantwoordelijk voor het informeren van docenten
De topsportbegeleider begeleidt de topsportstudent bij het wijzigen van zijn
studietraject.
De student stuurt een kopie van alle afspraken naar de topsportbegeleider.
Minimaal 1 x per periode (10 weken) vindt een voortgangsgesprek plaats
met de student, de SLB'er en de topsportbegeleider. Waar nodig kan hier
ook de begeleider /trainer van de sportvereniging bij uitgenodigd worden.

De feitelijke afspraken worden in goed onderling overleg gemaakt en vastgelegd in
een topsportcontract. Mochten er gedurende een schooljaar grote veranderingen
plaats vinden, dan zal het contract aangepast worden.
Wat wordt er verwacht van de topsporter?
• Bij de aanmelding aangeven dat je gebruik wilt maken van de
topsportregeling.
• Goede communicatie met de topsportbegeleider, studieloopbaanbegeleider
(SLB) en andere docenten.
• Schema trainingstijden, trainingskampen en gegevens van de begeleiding van
de club aan het begin van de studie direct door te geven.
• Inleveren kopie topsportpas.
• Het initiatief nemen om minimaal 1 keer per periode een tussenevaluatie te
maken met de SLB met als doel te bepalen hoe de studie verloopt.
• Het initiatief nemen om minimaal 1 keer per periode een tussenevaluatie met
de topsportbegeleider te maken met als doel planning van de komende
periode. Hierbij moeten de eventuele wijziging van status en
trainingsverplichtingen worden door gegeven.
• Ruim op tijd toestemming vragen voor ingelaste
toernooien/trainingsstages/wedstrijden bij de topsportbegeleider.
• Bezoeken aan arts, fysiotherapeuten enz. zoveel mogelijk buiten schooltijden
te regelen.

• Bereid zijn om in schoolvakanties stage te lopen en eventuele
studieachterstanden in te
• lopen.
• Bij interviews in de media ROC ID College promoten.
• Op tijd aangeven als de combinatie school en sport te zwaar wordt.
• Discipline: de combinatie is niet makkelijk en vergt veel doorzettingsvermogen
en de wil om goed te plannen.
Sporters met een topsportstatus kunnen, op aanvraag, met korting terecht bij een
aantal sportwinkels, fitnesscentra (soms bij een fysiotherapeut) en een
sportpsycholoog. Hiervoor kan de leerling contact opnemen met de dichtstbijzijnde
vestiging van het Topsport Netwerk(TSN) in de provincie. TSN organiseert ook
voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor topsporters en hun ouders. Hiervoor
wordt de leerling uitgenodigd door TSN.

