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Inleiding
Hard op het resultaat, zacht op het proces
Naast onderwijs is een student met veel zaken bezig. Zijn wereld bestaat uit meer dan naar school
gaan. Hij sport, werkt, maakt tijd voor vrienden en houdt zijn leven bij via social media. Kortom, de
huidige student heeft het druk en moet veel ballen tegelijk in de lucht houden. Een goede
begeleiding van studenten is daarom essentieel.
In deze regeling hebben we te maken met topsporters. Een groep die buiten de opleiding een groot
deel van de beschikbare tijd, veelal tussen de 15 en 30 uur per week (exclusief reistijd,) besteedt aan
het realiseren van een droom: uitblinken in zijn of haar tak van sport. Hij of zij tracht daar het beste
uit zichzelf te halen. De focus ligt dan ook veelal op de sport.
Topsport betekent in veel gevallen op jonge leeftijd veel verantwoordelijkheid moeten nemen.
Topsporters moeten veel zaken zelf regelen en verhuizen vaak vanwege de sport naar een plek ver
weg van hun ouders. Dit betekent dat ze naast hun trainingen, wedstrijden en studie eveneens
verantwoordelijk zijn voor zaken als boodschappen doen, koken, huishoudelijke taken, etc. Dan
blijven er in een dag weinig rustmomenten over.
Topsporters voelen zich vaak onbegrepen. Kleine opmerkingen als: ’Ben je er nu alweer niet?’,
hebben een grote impact op hen. Topsporters zijn vaak studenten die niet snel om hulp vragen. Ook
al ligt er veel op hun bordje. Ze spreken zich niet gemakkelijk uit over waar ze allemaal tegenaan
lopen.
De topsporter is in eerste instantie geholpen met begrip en oprechte interesse in zijn passie.
Hierdoor voelt hij zich veilig om zaken te uiten, zijn problemen te bespreken en actief mee te zoeken
naar oplossingen. Tevens heeft de topsporter baat bij het maken van concrete afspraken waarin
duidelijk is wat zijn verantwoordelijkheden zijn en wat hij aan begeleiding kan verwachten van de
opleiding.
Net zoals in de sport, moet de topsporter ook op de opleiding presteren. Dit staat niet ter discussie!
Alleen de weg waarlangs hij zijn opleiding volgt, is anders dan bij reguliere studenten. Van belang is
dat het maatwerktraject voor alle partijen helder is en de topsporter zich aan deze gemaakte
afspraken houdt. Consequenties bij het niet nakomen van afspraken zijn niet anders dan bij reguliere
studenten.

Hoofdstuk: Inleiding

Samengevat betekent dit: ‘Hard op het resultaat, zacht op het proces’. Begrip hebben voor de
situatie waarin de topsporter zich bevindt, maar hij moet wel voldoen aan de gestelde eisen.
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Beschrijving topsportstatussen
NOC/NSF status
Indien de topsporter met een status geregistreerd staat in TMS1 kan hij gebruik te maken
van de regeling topsport van het Summa College.
Zie voor meer informatie over topsport- en talentstatussen: Topsportstatussen NOC/NSF

KNVB status
Indien de topsporter voorkomt op de lijst met topsportstatussen, aangeleverd door de KNVB
aan de topsportcoördinator, dan heeft kan hij gebruik maken van de regeling topsport van
het Summa College.

RTO status
Als de topsporter bij een RTO2 staat geregistreerd in TMS en actief deelneemt aan dit RTO
programma, kan de topsporter gebruik maken van dezelfde faciliteiten als de topsporters
met een NOC/NSF status.

Summa status
Om in aanmerking te komen voor een Summa status dient de student zowel aan de criteria
en de minimale eisen te voldoen.

1
2

TMS = Topsport Monitoring Systeem van NOC/NSF
RTO = Regionale topsportorganisatie (voorheen Olympisch Netwerk)

Hoofdstuk: Beschrijving topsportstatussen

Criteria
 Lid zijn van en/of uitgenodigd zijn voor de nationale selectie of deelnemen aan
nationale selectietrainingen.
 Lid zijn van en/of uitgenodigd zijn voor een kring-, district-, rayon- of gewestelijke
selectie van een bond, onder regie van de betreffende bond.
 Deelnemen aan E(J)K, W(J)K of Jeugd Olympische Spelen, deelname
Worldcupwedstrijden.
 Spelend in de hoogst landelijke competitie of deelnemen aan wedstrijden op het
hoogste niveau van de eigen leeftijdscategorie.
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Minimale eisen
 Trainingsprogramma minimaal 7,5 uur per week en/of minimaal 3 maal per week
sport-specifieke training bij je vereniging en/of regionale selectie en/of nationale
selectie (exclusief krachttraining, reistijd en/of andere individuele trainingstijd!).
De topsportcoördinator behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen waarin de
criteria en/of minimale eisen niet voldoen een Summa status toe te kennen.

Hoofdstuk:

In overleg met het bevoegd gezag kan de regeling topsport eveneens ingezet worden voor
andere studerende talenten, zoals artiesten, ondernemers, muzikanten.
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Definities topsport
Topsport leidend
Het sportprogramma is het uitgangspunt voor het vormgeven van het onderwijsprogramma. Hierbij
geldt dat de topsporter aan alle topsportactiviteiten (trainingen, wedstrijden, trainingskampen, etc.)
deel kan nemen en dat het onderwijsprogramma daarop wordt aangepast.
Het diploma dient aan dezelfde kwaliteitseisen te voldoen als bij reguliere studenten. Alleen de route
die ze daar naartoe volgen, wijkt af van die van de reguliere student. Onderwijstijd is niet leidend,
maar wel de inhoud van het onderwijs. Om deze reden stellen we een maatwerktraject op voor de
topsporter, waarin we vastleggen hoe de gemiste onderwijsinhoud wordt ingehaald. Dit betekent
niet dat alle lessen ingehaald dienen te worden. Andere oplossingen als zelfstudie, individuele
coachmomenten, online- en afstandsleren Nederlands en Rekenen, Keuzedeel topsportvaardigheid
of een andere invulling van de Beroeps Praktijk Vorming zijn mogelijk. De topsportcoördinator kan
hierin adviseren. Afhankelijk van de mogelijkheden binnen de opleidingen kunnen de mogelijkheden
tot maatwerk variëren.
Indien de onderwijsinhoud niet past in de reguliere studieduur vanwege de intensieve belasting in de
sport, kan dit leiden tot studievertraging.
Als het maatwerktraject vaststaat, geldt dat als het reguliere programma met afspraken waaraan de
topsporter en het docententeam zich moeten houden. Bij niet nakomen van de afspraken, wordt ten
alle tijden de topsportcoördinator ingelicht door de loopbaanbegeleider en kan voor de topsporter
de regeling bindend studieadvies3 worden ingezet.
De topsporter heeft altijd keuzes. De rol van het onderwijs is duidelijk te maken aan de topsporter
wat de consequenties van deze keuzes zijn.

Onderwijs leidend

Als de topsporter onvoldoende in staat is om de combinatie sport en studie goed vorm te geven,
passen we de faciliteiten aan of zetten we ze stop. Het onderwijsprogramma is dan het uitgangspunt
voor het opstellen of bijstellen van het maatwerktraject. Bij goed functioneren van de topsporter kan
hij de faciliteiten weer terugverdienen.

https://intranet.summacollege.nl/system/files/regeling-bindend-studieadvies.pdf. Voor cohorten voor 2018. Vanaf 2018 geldt de nieuwe
landelijke regeling BSA
3

Hoofdstuk: Definities topsport

Voor topsporters die geen NOC/NSF status of KNVB status bezitten bestaat de mogelijkheid gebruik
te maken van een Summa topsport status. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat het Summa College
een regionale functie vervult. Topsporters uit de regio die tegen het niveau aanzitten van een
NOC/NSF of KNVB status moeten de ruimte krijgen om hun talent te ontwikkelen. In eerste instantie
handelen we bij een topsporter waarbij onderwijs leidend is op dezelfde wijze als bij een topsporter
waarbij topsport leidend is.
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Regeling bindend studieadvies topsporters
Als het maatwerktraject vaststaat, is dat het reguliere programma met afspraken waaraan de
topsporter zich moet houden. Bij niet nakomen van de afspraken wordt ten alle tijden de
topsportcoördinator ingelicht en kan de regeling bindend studieadvies worden ingezet.
Als de student niet voldoet aan de afspraken in het maatwerktraject volgt minimaal één gesprek
tussen de topsporter en de loopbaanbegeleider. In dit gesprek bespreken ze wat de topsporter aan
acties moet ondernemen en welke ondersteuning hij daarbij krijgt om aan de afspraken in het
maatwerktraject te kunnen voldoen.
De consequenties van dit studieadvies zijn aanpassingen in het maatwerktraject of in voorkomende
gevallen het intrekken van de topsportfaciliteiten. Het intrekken van topsportfaciliteiten kan alleen
door de topsportcoördinator gebeuren.
Soms wordt in het maatwerktraject afgesproken dat een student bepaalde vakken in zelfstudie doet
zonder daarbij begeleiding te ontvangen. Als deze aanpak leidt tot het niet behalen van
studiepunten, kan hiervoor nooit een studieadvies worden gegeven. Wel zal dit leiden tot
aanpassingen in het maatwerktraject en mogelijke studievertraging.

Hoofdstuk: Definities topsport

Een eerste studieadvies kan alleen opgesteld worden wanneer uit de gesprekken die vastgelegd
zijn in het topsportfolio in Eduarte blijkt dat de student al eerder is gewezen op een mogelijk
negatief studieadvies. Voor het opstellen van een studieadvies is er altijd overleg geweest met de
topsportcoördinator.
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Begeleidingsvraag
Hoog
Als de topsporter in het bezit is van een NOC/NSF status of een KNVB status of deelneemt aan een
topsportprogramma van het RTO heeft de topsporter een hoge begeleidingsvraag. Topsporters met
een hoge begeleidingsvraag zijn per definitie zorgstudenten en worden altijd gemeld bij de zorgcoach
en/of zorgcoördinator van de opleiding door de loopbaanbegeleider.
De loopbaanbegeleider dient de topsportcoördinator (pro-)actief te informeren. Tevens dient de
Loopbaanbegeleider zich bewust te zijn van de belasting van de topsporter in en buiten school
(trainings- en wedstrijduren, zelfstandig wonen, etc.). Hierbij is het van belang om op regelmatige
basis bij de topsporter te informeren hoe het gaat.
Gemiddeld
Als de topsporter met een Summa Status op regelmatige basis af dient te wijken van het basisrooster
van de opleiding, heeft hij een gemiddelde begeleidingsvraag. Topsporters met een gemiddelde
begeleidingsvraag kunnen eveneens als zorgstudenten worden aangemerkt. In overleg met de
topsportcoördinator worden deze gemeld bij de zorgcoach en/of zorgcoördinator van de opleiding
door de loopbaanbegeleider.

Hoofdstuk: Definities topsport

Laag
Als de topsporter met een Summa Status overwegend buiten schooltijden traint en incidenteel
gebruik maakt van aanpassingen in het basisrooster, heeft een lage begeleidingsvraag. Maatwerk
wordt in dit geval alleen geboden op het moment dat de topsporter een hulpvraag stelt. Dit kan
periodiek verschillen afhankelijk van het basisrooster.
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Begeleidingsproces
Signalering
Bij het Summa College kunnen topsporters zich op verschillende momenten in het schooljaar
melden. Wanneer een topsporter zich meldt, dan wordt hij direct doorverwezen naar de
topsportcoördinator. Dit kan voorafgaand aan een schooljaar zijn, maar ook gedurende een
schooljaar.
Er zijn vier routes in signalering te beschrijven:
1.

Topsporter is bekend bij de topsportcoördinator (TSC)
 TSC neemt contact op met de opleiding.
 Intake vindt plaats met de TSC.

2. Topsporter wordt bekend voor het intakegesprek
 Intaker neemt contact op met TSC en nodigt deze uit voor het intakegesprek.

3. Topsporter wordt bekend tijdens het intakegesprek
 Intaker neemt contact op met TSC en plant tweede intake waarbij de TSC aanwezig is.
4. Student volgt al studie bij Summa College
 Opleiding neemt contact op met TSC.
Intake
De opleiding is verantwoordelijk voor de inhoudelijke intake van de student en kijkt naar de
toelatingseisen van Summa College, zie Handleiding instroom

De combinatie van topsport en studie mag geen reden zijn tot afwijzing van de student.
De topsportcoördinator wordt altijd uitgenodigd voor het intakegesprek op de opleiding. Hij heeft bij
het intakegesprek de volgende rol en verantwoordelijkheden:
 Toelichten topsportbeleid;
 Aangeven dat de topsportcoördinator het aanspreekpunt is betreffende de combinatie
topsport en studie;
 In laten vullen van formats sportprogramma topsporter en format Social Media;
 Vaststellen van de hulpvraag van de topsporter op basis van
format sportprogramma topsporter.

Hoofdstuk: Begeleidingsproces

Toelating tot de opleiding moet los staan van de mogelijkheid tot een maatwerktraject. Iedere
student dient het reguliere intakeproces te doorlopen. Voor topsporters kan vervolgens bekeken
worden welk maatwerk ze nodig hebben. De topsporter kan echter een dermate grote
begeleidingsvraag neerleggen waar de school in redelijkheid niet aan kan voldoen. De school zal dan
gemotiveerd moeten aangeven waarom het een onevenredige belasting voor de onderwijsinstelling
is om tegemoet te komen aan de zware begeleidingsvraag. De school zal dan wel een
begeleidingsaanbod moeten doen dat de school wel kan bieden. Het is dan de keuze aan de student
of hij akkoord gaat met het maatwerk. Dit staat dus los van de reguliere onderwijsovereenkomst en
toelatingsprocedure.
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De topsporter ontvangt na het intakegesprek een brief met zijn/haar taken en
verantwoordelijkheden als topsporter. Deze brief wordt tevens verstuurd naar de ouders indien de
student <23 jaar is en aan de trainer/coach.

Hoofdstuk: Begeleidingsproces

De opleiding communiceert met de topsporter/student en topsportcoördinator of de student wordt
aangenomen op de opleiding. Bij niet aannemen wordt de motivatie gecommuniceerd met de
topsportcoördinator.
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Vastleggen afspraken topsportaddendum
Indien de student wordt aangenomen voor de opleiding vult de loopbaanbegeleider samen met de
topsporter het topsportaddendum in. Het topsportaddendum is een aanvulling op de
onderwijsovereenkomst, waarin onder andere wordt vastgelegd wat de minimale duur van de
opleiding is voor de topsporter.
Het bepalen van de minimale duur gebeurt op basis van 3 factoren:
 De wekelijkse belasting van de sport.
 De urenbelasting van de opleiding.
 De competenties van de student; communiceren, plannen, zelfstandigheid et cetera.
Verder liggen de rechten en plichten van de topsporter vast in het topsportaddendum. Als de student
akkoord is met de afspraken in het topsportaddendum, wordt deze ondertekend.
Het topsportaddendum staat in Eduarte:
Deelnemerskaart > Personalia > rapportage > verbintenissen 1 t/m 8 > topsportaddendum
Opbouw dossier topsporter
Bij de combinatie topsport en studie doen we op geen enkele wijze concessies aan de kwaliteit van
opleiden. Het diploma van de topsportende student moet net zoveel waard zijn als dat van elke
andere student. Alleen de weg naar het diploma toe is anders. Met het aannemen van de wet DLMB4
is de topsporter niet meer gebonden aan een wettelijke urennorm (Zie: topsport in het MBO). Wel
dienen de onderwijsinspanningen van de student te worden vastgelegd. Alle afspraken met de
student leggen we vast in Eduarte middels het format maatwerktraject topsporter. Vastlegging van
afspraken gebeurt bij aanvang van elke onderwijsperiode door de Loopbaanbegeleider. Het format
maatwerktraject topsporter is te vinden in Eduarte op de volgende plaats:

De meest voorkomende vraag is een aanpassing van het basisrooster. De trainingstijden worden bij
de school aangeleverd door de topsportcoördinator en de student. Het trainingsrooster is leidend,
het onderwijs passen we hierop aan. Hiervoor gebruiken we het Excelbestand ‘aanpassingen
rooster’. In dit bestand leggen we het basisrooster op het trainingsrooster. Indien training en les
elkaar overlappen moet er een oplossing worden gevonden voor de gemiste les. De meest
voorkomende oplossingen zijn:
 Het volgen van de les op een ander tijdstip in een andere klas.
 Zelfstudie, al dan niet in combinatie met coachmomenten.
 Het volgen van het online- en afstandslerenprogramma voor Nederlands.
 Het volgen van het keuzedeel topsportvaardigheden.
 Aanpassing van het aantal BPV uren, waarin de kwaliteit van de BPV uitvoering altijd leidend
is.
De topsportcoördinator kan de Loopbaanbegeleider adviseren over aanpassingen in het rooster.
Indien er lessen niet gevolgd kunnen worden wegens trainingen en/of andere
topsportverplichtingen, leggen we dit vast als verlof in de absentieregistratie van Eduarte. Lessen die
op een ander moment worden gevolgd, plannen we in als flex-lessen in Eduarte.
Zie voor de wijze van vastleggen de bijlage absentieregistratie topsporters
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DLMB = Doelmatige Leerwegen Modernisering Bekostiging

Hoofdstuk: Begeleidingsproces

Begeleiding > trajecten > topsportfolio
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Taken en verantwoordelijkheden topsportcoördinator
De topsportcoördinator is vraagbaak voor alle medewerkers van het Summa College op het gebied
van de combinatie topsport en onderwijs. En hij heeft kennis van de nieuwste informatie op het
gebied van de duale carrière.
De belangrijkste taak van de topsportcoördinator is het begeleiden, ondersteunen en adviseren van
de loopbaanbegeleider en topsporter in het vormgeven, monitoren en bijstellen van het individuele
maatwerktraject. Hij denkt (pro-)actief mee en zoekt naar oplossingen voor de uitdagingen die de
combinatie topsport en studie met zich meebrengen. De topsportcoördinator bewaakt onder andere
het begeleidingsproces, de te volgen procedures en is de verbindende schakel tussen het onderwijs
en de sport.
Signalering
 Indien voor de intake duidelijk is dat een topsporter een opleiding wil gaan volgen bij Summa
College, neemt de topsportcoördinator contact op met de opleiding.

Begeleiding gedurende de opleiding
 De topsportcoördinator kan loopbaanbegeleiders en topsporters adviseren en ondersteunen ten
aanzien van het maatwerktraject.
 De topsportcoördinator heeft minimaal 1 maal per periode contact (gesprek, telefonisch of e-mail)
met de topsporters.
 De topsportcoördinator heeft minimaal 1 maal per periode contact (gesprek, telefonisch of e-mail)
met de Loopbaanbegeleider.
 De topsportcoördinator is contactpersoon voor bonden en trainer/coaches.
 De topsportcoördinator informeert de loopbaanbegeleider over alle wijzigingen vanuit de sport.
 De topsportcoördinator informeert de bonden en trainer/coaches over alle wijzigingen vanuit het
onderwijs.
 De topsportcoördinator monitort of de procedures gevolgd worden, zoals afgesproken en
rapporteert hierover aan de teamleider.
 De topsportcoördinator ondersteunt indien gewenst de loopbaanbegeleider ten aanzien van de
begeleiding van de topsporter.
 De topsportcoördinator voert 1 maal per periode een studievoortgangsgesprek met de
trainer/coach en andere experts van de aan het CTO verbonden topsporters.
 De topsportcoördinator legt indien hij alleen gesprekken voert met trainer/coach, student, ouders
en/of andere experts een gespreksverslag vast in het topsportfolio
Terugkoppeling studievoortgang
 De topsportcoördinator heeft minimaal één maal per periode contact over de studievoortgang
van topsporters die onderdeel uitmaken van het CTO of een BVO met de trainer/coaches.

Hoofdstuk: Begeleidingsproces

Intake van de student
 De topsportcoördinator sluit altijd aan bij minimaal één intakegesprek.
 De topsportcoördinator licht de regeling topsport toe.
 De topsportcoördinator licht het topsportaddendum toe.
 De topsportcoördinator licht aan de topsporter de taken en verantwoordelijkheden van de
verschillende partijen toe.
 De topsportcoördinator zorgt ervoor dat de formats sportprogramma topsporter en Social Media
ingevuld worden door de topsporter.
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 De topsportcoördinator neemt indien gewenst contact op over de studievoortgang met de
trainer/coaches van de overige topsporters.
 De topsportcoördinator neemt indien nodig contact op met de leerplichtambtenaar om de
aanpak te bespreken

Hoofdstuk: Begeleidingsproces

Informatievoorziening
 De topsportcoördinator organiseert in het begin van elk schooljaar een informatiebijeenkomst
voor alle nieuwe topsporters en hun ouders.
 De topsportcoördinator bezoekt in onderwijsperiode 1 alle onderwijsteams waar een topsporter
zijn onderwijs volgt. Dit met als doel de regeling topsport toe te lichten voor de begeleidende
Loopbaanbegeleiders, docenten en teamleider(s).
 De topsportcoördinator houdt de regeling topsport actueel op inter- en intranet en informeert
de loopbaanbegeleiders over wijzigingen.
 De topsportcoördinator stelt formats beschikbaar aan docenten in Eduarte ‘traject topsportfolio’.
Dit met als doel een eenduidige vastlegging van maatwerktrajecten in het systeem.
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Taken en verantwoordelijkheden opleidingen
De opleiding is ten alle tijden eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van opleiden van de topsporter.
De opleiding zorgt voor het maatwerktraject van de topsporter en heeft de mogelijkheid de
topsportcoördinator hierbij in te schakelen. Zoals eerder aangegeven, is het van belang om heldere
afspraken te maken en interesse te tonen in de topsporter. Met name het goed monitoren van het
traject en het actief vragen naar problemen waar de topsporter tegenaan loopt, kan nadrukkelijk het
verschil maken.
Signalering
 De opleiding informeert direct de topsportcoördinator als er een topsporter bekend wordt bij de
opleiding (Intaker/Loopbaanbegeleider). Daarnaast informeren ze de topsportcoördinator en
nodigen hem/haar uit voor een (intake)gesprek.
Intake van de student
 Indien tijdens het intakegesprek duidelijk wordt dat een student een (mogelijke) topsporter is,
wordt de topsportcoördinator geïnformeerd door de intaker en volgt altijd een tweede
intakegesprek.
 De intaker legt in overleg met de topsportcoördinator afspraken vast in het topsportaddendum.

Begeleiding gedurende de opleiding
 De loopbaanbegeleider maakt maatwerkafspraken met de topsporter volgens het format
maatwerktraject topsporter per onderwijsperiode en legt deze vast in Eduarte in het traject
topsportfolio.
 De loopbaanbegeleider legt wijzingen in het trainingsschema die zowel door de topsporter als
de topsportcoördinator met hem zijn gecommuniceerd vast in het format sportprogramma
topsporter en voegt deze toe aan het topsportfolio in Eduarte.
 Indien de wijzigingen in het sportprogramma invloed hebben op het maatwerktraject wordt het
format maatwerktraject topsporter aangepast en vastgelegd in het topsportfolio in Eduarte.
 De loopbaanbegeleider communiceert (wijzigingen in) het maatwerktraject met collegadocenten van de opleiding en de topsportcoördinator.
 De loopbaanbegeleider plant minimaal tweemaal per onderwijsperiode een gesprek met de
topsporter in om de voortgang van het maatwerktraject te monitoren en eventueel bij te
stellen.
 Het docententeam signaleert eventuele nieuwe hulpvragen en de loopbaanbegeleider legt
afspraken hierover vast in het topsportfolio in Eduarte in het format maatwerktraject
topsporter.
 De loopbaanbegeleider heeft op het einde van elke onderwijsperiode een evaluatie met de
topsporter over het gevolgde maatwerktraject middels het format evaluatie maatwerktraject
topsporter. Indien nodig wordt het maatwerktraject aangepast en vastgelegd in het
topsportfolio in Eduarte.
 De loopbaanbegeleider schakelt direct de topsportcoördinator in bij vragen en/of
onduidelijkheden en/of problemen m.b.t. het maatwerktraject.

Hoofdstuk: Begeleidingsproces

Bij verkrijgen topsportfaciliteiten
 De loopbaanbegeleider geeft ondertekend topsportaddendum af bij de studentenadministratie.
Deze scannen het ondertekend topsportaddendum in waarmee het vastligt in Eduarte.

1
5



De loopbaanbegeleider heeft altijd contact met de topsportcoördinator5 voor het uitschrijven
van een studieadvies.

Terugkoppeling studievoortgang
 De loopbaanbegeleider legt alle noodzakelijke informatie m.b.t. de voortgang van de studie vast
in het topsportfolio in Eduarte.
 De loopbaanbegeleider communiceert eenmaal per onderwijsperiode de studieresultaten,
studiehouding en presentie met de topsportcoördinator.
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Alle ingevulde formats en informatie die van belang is voor de voortgang van de studie worden
vastgelegd in Eduarte in het traject topsportfolio.

5

Zie consequenties niet naleven maatwerktraject
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Taken en verantwoordelijkheden van de topsporter
Studeren is voor topsporters ook een vorm van topsport. Naast hun sport moeten ze ook op school
presteren. Topsporters moeten aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als reguliere studenten. Ze
krijgen niets cadeau. Alleen de route die ze volgen, wijkt af van reguliere studenten.
De topsporter neemt het initiatief tot het maken van maatwerkafspraken. Hij plant hier periodiek
een afspraak voor met zijn loopbaanbegeleider en indien nodig de topsportcoördinator.
Dit vraagt een proactieve houding en goede communicatie van de topsporter. Hij moet zaken die de
combinatie topsport en studie moeilijk maken, bespreken. En hij moet actief meedenken in het
vinden van oplossingen. Hij houdt zich aan de gemaakte afspraken en communiceert tijdig als hem
dit niet lukt.
De topsporter kan pas gebruik maken van de topsportfaciliteiten als hierover afspraken zijn
vastgelegd in het topsportfolio in Eduarte.
Intake
 De topsporter vult het format sportprogramma topsporter in.
 De topsporter vult het format Social Media in.

Gedurende de opleiding:
 De topsport draagt zorg voor het plannen van een periodiek afspraak met de
loopbaanbegeleider en indien nodig topsportcoördinator voor het maken van afspraken en
evalueren van de afspraken in het maatwerktraject.
 De topsporter houdt zich aan de gemaakte afspraken zoals vastgelegd in het maatwerktraject.
 De topsporter laat voortdurend een proactieve houding zien ten aanzien van de combinatie
topsport en studie
o De topsporter communiceert direct met de loopbaanbegeleider en
topsportcoördinator indien zich problemen voordoen t.a.v. het maatwerktraject.
o De topsporter geeft wijzigingen in trainingsschema, jaarplanning etc. die van invloed
zijn op het maatwerktraject door aan de loopbaanbegeleider.
o De topsporter geeft wijzigingen in trainingsschema, jaarplanning etc. die van invloed
zijn op het maatwerktraject door aan de topsportcoördinator.
 De topsporter plant afspraken met betrekking tot medische/mentale begeleiding etc. in buiten
de tijd die beschikbaar is voor de opleiding. Als dit niet mogelijk is, plant de topsporter in
overleg met de loopbaanbegeleider een afspraak in onder schooltijd.
 De topsporter is minimaal tweemaal per jaar beschikbaar voor promotionele activiteiten ten
behoeve van het Summa College. Inzet voor promotionele activiteiten gebeurt altijd in overleg
met de topsportcoördinator.
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Bij start opleiding
 De topsporter ondertekent direct na ontvangst de onderwijsovereenkomst en het
topsportaddendum en retourneert deze direct aan de loopbaanbegeleider van de opleiding.
 Het maatwerktraject vastleggen is alleen noodzakelijk als er een concrete hulpvraag is. De
topsporter plant een afspraak in met loopbaanbegeleider en indien wenselijk
topsportcoördinator voor het opstellen van maatwerktraject per onderwijsperiode.
 Indien er geen faciliteiten nodig zijn in een onderwijsperiode wordt dit eveneens vastgelegd in
het topsportfolio in Eduarte.
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De topsporter draagt er zorg voor dat hij resultaten, krantenartikelen, artikelen op websites en
dergelijke doorgeeft aan de topsportcoördinator.

Hoofdstuk: Begeleidingsproces
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Taken en verantwoordelijkheden ouders (bij sporters <23):
De ouders kennen de topsporter als geen ander. Ze maken de topsporter mee in situaties waar hij
zichzelf kan zijn. Ze horen en zien zaken die coaches, loopbaanbegeleiders en topsportcoördinatoren
niet mee krijgen. Ouders hebben met name een rol bij het ondersteunen van de topsporter in het
maken van keuzes, het bewaken van het maatwerktraject en signaleren en communiceren van zaken
die van invloed kunnen zijn op de combinatie topsport en studie. Onder de 18 jaar zijn de ouders
verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken uit de onderwijsovereenkomst en de afspraken
in het maatwerktraject. Boven de 18 jaar, maar onder de 23 jaar informeren we de ouders, maar de
topsporter is zelf verantwoordelijk om de gemaakte afspraken na te komen.




Ouders informeren topsportcoördinator en loopbaanbegeleider bij omstandigheden die
mogelijk van invloed kunnen zijn op de studieresultaten.
Ouders zijn aanwezig bij geplande ouderavond(en) van de opleiding.
Indien een student onder de 18 jaar is tekenen de ouders eveneens het topsportaddendum.

Hoofdstuk: Begeleidingsproces
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Contactgegevens topsportcoördinatoren:

Guillermo Boogers
ge.boogers@summacollege.nl
06 12 35 40 93

Thomas Kramer
t.kramer@summacollege.nl
06 51 71 68 07

Hoofdstuk: Begeleidingsproces

Evert Daams
e.daams@summacollege.nl
06 31 67 54 51
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Bijlagen
Topsportaddendum bij de onderwijsovereenkomst beroepsonderwijs
De student
[achternaam]
[voornaam]
[geboortedatum]
Studentnummer: [nummer]
en de school voor [naam school],
onder bevoegd gezag van Summa College, vertegenwoordigd door
[naam directeur school]
komen als volgt overeen:
dat in aanvulling op de bestaande onderwijsovereenkomst met als startdatum ..-..-…. voor
crebonummer …, niveau …, leerweg … en cohort .…-…. nadere afspraken zijn gemaakt
overeenkomstig de regeling Topsport
Voorwaarden
Op deze overeenkomst zijn onverkort van toepassing de Voorwaarden bij de
Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs Summa College.

Aanvulling
Individuele afspraken als aanvulling op de OER/ opleidingsgids

Aanvullende gegevens met betrekking tot vaststelling topsportstatus
1. Aanvullende gegevens met betrekking tot het sportprogramma van de Student zijn in het
kernregistratie systeem van de Instelling vastgelegd in het format sportprogramma topsporter
Aanvullende gegevens met betrekking tot begeleiding van de student
1. Namens het Summa College wordt de Student begeleidt door een loopbaanbegeleider en een
topsportcoördinator.
2. De namen en contactgegevens van de loopbaanbegeleider en de topsportcoördinator zijn voor
de start van het studiejaar aan de Student bekend gemaakt. Deze gegevens zijn vastgelegd in
het kernregistratie systeem van het Summa College.
3. De begeleiding van de Student vindt plaats volgens de afspraken zoals vastgelegd in de Regeling
Topsport van het Summa College. De regeling Topsport is in te zien op de website van het
Summa College www.summacollege.nl
Aanvullende gegevens afstemming onderwijs- en topsportprogramma
1. De Student vult het format sportprogramma topsporter en het format Social Media voor de
start van het studiejaar in.
2. De Student meldt wijzigingen in het trainings- en of wedstrijdschema en het sportjaarrooster,
voor zover van invloed op de beschikbaar voor het onderwijs, tijdig aan zijn/haar begeleiders.
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3. Bovengenoemde gegevens inclusief de wijzigingen worden vastgelegd in het
kernregistratiesysteem het Summa College door de loopbaanbegeleider.
Aanvulling met betrekking tot de Onderwijs Overeenkomst
1. Het met de Student overeengekomen maatwerktraject wordt per onderwijsperiode schriftelijk
vastgelegd middels het format maatwerktraject topsporter in het kernregistratiesysteem van
het Summa College
2. De einddatum voor behalen van het diploma door de Student is (op zijn vroegst) gesteld op:

LET OP! Voorgenomen einddatum van de opleiding invullen

Aanvullingen met betrekking tot de BPV
1. Het Summa College en de Student streven naar een zo optimaal mogelijke combinatie van BPV
en topsport en kiezen zo veel mogelijk voor een leerbedrijf dat bereid is mee te werken aan
flexibele invulling van de BPV, waarbij de BPV uitgevoerd kan worden op tijden buiten het
trainings- en wedstrijdrooster van de topsporter.
2. In het kernregistratiesysteem van het Summa College wordt per BPV periode vastgelegd in het
format maatwerktraject topsporter welke afspraken m.b.t. aanwezigheid en inhoud zijn
gemaakt.
3. Indien de reguliere BPV periode niet voldoet om de vereiste competenties aan te tonen kan een
verlenging van de BPV periode worden afgesproken, deze afspraken worden vastgelegd in het
format maatwerktraject topsporter in het kernregistratiesysteem van het Summa College.
Aanvullingen met betrekking tot het examenprogramma
1. Voor de student zijn de rechten en verplichtingen in artikel 2.7 ‘regeling voor topsporters’ van
het Examenreglement van het Summa College van toepassing. Het Examenreglement is in te
zien op de website van het Summa College www.summacollege.nl.
Verplichtingen student
1. De Student heeft kennis genomen van en zal handelen conform diens taken en
verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in de Regeling Topsport van het Summa College en het
daar uit voorvloeiende maatwerktraject.
Consequenties bij niet naleving

Handtekeningen
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt:

Hoofdstuk: Bijlagen

Indien de Student zich niet houdt aan de bepalingen van onderhavige topsportaddendum, zal de
Regeling Bindend Studieadvies van het Summa College worden toegepast. In het kader van die
regeling kan het Summa College de met Student gemaakte maatwerkafspraken al dan niet tijdelijk
intrekken. De Regeling Bindend Studieadvies van de instelling is in te zien op www.summacollege.nl
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Namens het bevoegd gezag Summa College6

De student

Datum:

Datum:

-

-

-

-

Ouders/verzorger7

6
7

-

-

Directeur Cluster
Indien de student onder de 18 jaar is
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Datum:

2

Sportprogramma topsporter

[achternaam]
[voornaam]
[geboortedatum]
Studentnummer: [nummer]

Sport

Sportbond

Club

Team

Status NOC/NSF of KNVB

Ja / Nee

Naam status
Geldigheid status
Leeftijdscategorie
E-mailadres

Regionale Selectie

Ja / Nee

Nationale Selectie

Ja / Nee

Telefoonnummer

Als bijlage jaarplanning sport toevoegen; Wedstrijdkalender, trainingskampen, toernooien, etc.

06-
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Naam Trainer / Coach (TC)

3

Moment 1
Maandag

Moment 2

Moment 3

Van
Tot
Locatie
Reistijd

Dinsdag

Van
Tot
Locatie
Reistijd

Woensdag

Van
Tot
Locatie
Reistijd

Donderdag

Van

Locatie
Reistijd
Vrijdag

Van
Tot
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Tot
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Locatie
Reistijd
Zaterdag

Van
Tot
Locatie
Reistijd
Van
Tot
Locatie
Reistijd
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Zondag

5

Social media topsporter
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De student
[achternaam]
[voornaam]
[geboortedatum]
Studentnummer: [nummer]

6

Maatwerktraject topsporter
[achternaam]
[voornaam]
[geboortedatum]
Studentnummer: [nummer]

OP

Knelpunt

Maatwerkafspraak Taak docent

Taak Student

Datum
afgerond

Basisrooster

Maandag 14.00 uur Ned.

Woensdag 13.00 uur ned. 1C
WIRN lokaal 1.03

Mail sturen aan de docent

10-06-2016

Invoeren in agenda
Eduarte

Toets
motorvoertuigentechniek
kan niet met de klas
gemaakt worden

Andere moment afspreken

Docent inlichten

Afspraak maken met de
docent
motorvoertuigentechniek
en afspraak mailen naar
Loopbaanbegeleider

08-06-2016

Toets
motorvoertuigentechniek
donderdag 16-06-2016
docentenkamer melden
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Aanwezig zijn op
woensdag

WIRN

Toetsing

Resultaat
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OP

Knelpunt

BPV

Reguliere BPV tijden niet
mogelijk. Op maandag tijd
van 11.00-15.00 uur en op
dinsdag van 10.30-15.30
uur. Is 9 uur per week
i.p.v. 16 uur

Afspraak

Taak docent

Taak Student

Datum afgerond

Resultaat
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Overig

9

Absentieregistratie topsporters

De trainingstijden worden vastgelegd door middel van een herhaalde absentiemelding. Zie de handleiding
topsportbegeleiding voor docenten.

1.
2.
3.
4.
5.

Bij het type afspraak kies je voor Flex-les
Bij de titel vul je de naam van de les in
Locatie afspraak: vul het lokaal of de locatie in
Geef de start- en einddatum in van de les
Geef aan dat het een herhaalde les is (indien hij wekelijks terugkomt), hier kun je begin- en einddatum
invoeren en op welke dagen de les herhaald dient te worden
6. Zet het vinkje bij presentieregistratie aan
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Wijzigingen in het lesrooster (bijv. het vastleggen van een les bij een andere klas) worden vastgelegd als Flex-les in
de agenda van de student;
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7. Haal je eigen naam bij participanten weg als je niet zelf de lesgever bent door achter je naam op het
prullenbakicoontje te drukken
8. Vul indien nodig bij participanten de naam van de docent in die de les geeft
9. Bij vragen: neem contact op met de topsportcoördinator
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