Regeling Topsporters UvA 2010
Artikel 1 Facilitering Topsporters
Studenten, die als Topsporter zijn aangemerkt door de Universiteit van Amsterdam, worden
waar mogelijk en binnen de grenzen der redelijkheid, ter uiteindelijke beoordeling van de
examencommissie(s) van de gevolgde opleiding(en), gefaciliteerd in hun combinatie
topsport/studie.
Artikel 2 Topsporter
Voor de status van Topsporter komen in aanmerking:
a. studenten die in het bezit zijn van een door de NOC/NSF en de nationale sportbond
toegekende A-, B- of HP-status;
b. studenten die in het bezit zijn van een door Topsport Amsterdam/CTO Amsterdam en
de nationale sportbond toegekende status van ‘ínternationaal talent’ of ‘nationaal talent’.
Artikel 3 Topsportcoördinator
Het College van Bestuur vraagt de directeur Studenten Services één van de
studentendecanen aan te wijzen als Topsportcoördinator van de Universiteit van
Amsterdam.
Artikel 4 Topsportstatus
Een verzoek om toekenning van de Topsportstatus wordt ingediend bij het College van
Bestuur, ter attentie van de dienst Studenten Services. Toekenning vind niet plaats dan
nadat een gesprek heeft plaatsgevonden met de Topsportcoördinator.
Artikel 5 Melding bij studieadviseur
Een student waaraan de Topsportstatus is toegekend en die voor facilitering in aanmerking
wenst te komen dient daartoe jaarlijks een gesprek te voeren met de desbetreffende
studieadviseur. Daarbij dient hij te overleggen:
a. de verklaring van de Topsportcoördinator waaruit blijkt dat de topsportstatus is
toegekend;
b. een overzicht van de toekomstige trainings- en/of wedstrijdtijden.
Artikel 6 Financiële ondersteuningstijdens de prestatiebeursperiode
Studenten met een Topsportstatus kunnen, in het geval dat het uitoefenen van topsport
leidt tot studievertraging in de prestatiebeursperiode, in aanmerking komen voor financiële
ondersteuning. Hiertoe dient tijdig, dat wil zeggen vóór 1 januari van het jaar volgend op het
studiejaar waarin de vertraging is opgetreden, een verzoek te worden ingediend middels
een daartoe bestemd formulier bij het College van Bestuur, ter attentie van de dienst
Studenten Services. Dit formulier is verkrijgbaar bij het Service & Informatiencentrum.
Bij het verzoek wordt in ieder geval gevoegd:
a. een namens de betrokken faculteit afgegeven overzicht van studieresultaten en het
studietempo van betrokkene gedurende de periode van de prestatiebeurs;
b. een verklaring namens de betrokken faculteit waaruit blijkt dat hij tijdig en regelmatig
overleg heeft gehad met de studieadviseur conform artikel 5;
c. een verklaring van de Topsportcoördinator waarin wordt bevestigd dat de student valt
onder een van de in artikel 2 genoemde categorieën, en zo ja, in welk(e)
studiejaar/jaren er sprake is geweest van het bedrijven van topsport;
d. het door de verzoeker laatst ontvangen bericht van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Artikel 7 Rechthebbenden
Op financiële ondersteuning heeft voorts recht degene aan wie de Topsportstatus is
toegekend en die aan de volgende voorwaarden voldoet:
a. hij kan op grond van de WSF niet langer aanspraak maken op de prestatiebeurs. Hij is
aansluitend aan de prestatiebeursperiode ingeschreven als student voor één of meer
voltijdse opleidingen aan de Universiteit van Amsterdam, 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 Universiteit van
Amsterdam.
Artikel 8 Omvang en vorm financiële ondersteuning
8.1 De periode van financiële steun bedraagt maximaal 12 maanden in totaal. Het
maandelijkse bedrag aan financiële ondersteuning is gelijk aan het maandbedrag dat
de student voorheen uit hoofde van zijn aanspraken op prestatiebeurs ontving in de
laatste maand van de periode van prestatiebeurs.
8.2 De financiële ondersteuning wordt verstrekt in de vorm van een gift.
Artikel 9 Registratie vertraging
De student/topsporter laat jaarlijks de vertraging, opgelopen door het beoefenen van
topsport, binnen vier maanden na afloop van het desbetreffende studiejaar
registreren bij de studieadviseur van zijn opleiding(en).
Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling, citeertitel
10.1 Deze regeling vervang de ‘Regeling Topsporters’ zoals vastgesteld op 14 maart
1997 en treedt in werking per 1 september 2010.
10.2 Deze regeling kan worden aangehaald als 'Regeling topsporters UvA 2010’.
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Toelichting bij de Regeling Topsporters UvA 2010

Algemeen
Topsport heeft de laatste jaren een steeds grotere maatschappelijke betekenis gekregen.
Veel (potentiële) topsporters hebben een leeftijd waarbij zij ook onderwijs volgen. Als
gevolg hiervan is van uit de sport (ministeries van VWS en OCW, NOC/NSF) gekomen tot
een instelling van Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO). In Amsterdam is een dergelijk
CTO opgericht die nauw samenwerkt met de Stichting Topsport Amsterdam. Door het CTO
Amsterdam wordt met onderwijsinstellingen een raamovereenkomst ontwikkeld, waarin de
betrokkenheid van de onderwijsinstellingen met de binnen hun instelling studerende
(potentiële) topsporters wordt vastgelegd. Op dit moment hebben de Vrije Universiteit en de
HvA reeds een dergelijke raamovereenkomst getekend. Bij de Universiteit van Amsterdam
ligt een voorstel van een dergelijke raamovereenkomst nu bij het College van Bestuur ter
ondertekening.
In deze regeling worden de rechten van een student die topsport bedrijft vastgelegd.
Uitgangspunt hierbij dat, terwijl er voldaan blijft worden aan de in het OER vastgelegde
eisen van het onderwijsprogramma en eindtermen, de student zoveel als redelijkerwijs
mogelijk is, geholpen 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 zijn te vinden (of niet zijn te vinden), dan bij een opleiding met veel
zelfstudie. Binnen redelijke grenzen zal per individuele situatie en in overleg met de student
worden onderzocht welke faciliteiten uitkomst kunnen bieden.
Artikel 4
De afgelopen jaren zijn jaarlijks tussen de 15-20 studenten erkend als Topsporter. Deze
erkenning loopt vaak meerdere jaren door zodat in totaal tussen de 40 en 50 studenten
een Topsportstatus hebben.
Artikel 5
De studieadviseur is de centrale persoon in voor de Topsporter. Bij hem moet hij zich
melden, overleggen, vaststellen waar de knelpunten zijn in de combinatie studie/sport en
wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. De studieadviseur adviseert en bemiddelt
indien nodig met de docenten, examencommissie, etc.
Artikel 6
De financiële ondersteuning komt ten laste van het Profileringsfonds.
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