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Het stimuleren, uitdagen en ondersteunen van topsporters sluit goed aan bij ons motto ‘Talent voor 
Groei’. Topsporters zijn intensief bezig met het ontwikkelen van hun talenten binnen een bepaalde tak 
van sport. Naast de individuele ontplooiing heeft topsport ook bredere maatschappelijke waarden; 
sport vormt een belangrijk onderdeel van de sociale infrastructuur van onze samenleving. Sport is te 
zien als een leerschool; niet alleen voor fysieke bekwaamheden maar ook voor bijvoorbeeld het 
ontwikkelen van het respect voor de ander. Sport draagt bij aan een algemeen lichamelijk, geestelijk en 
sociaal welbevinden. 
 
Aeres wil haar topsporters en aankomende talenten binnen alle opleidingsniveaus in staat stellen om 
hun opleiding en hun sportloopbaan te combineren. Topsporters zijn een voorbeeld voor heel veel 
jonge mensen. Topsporters kunnen een voorbeeldfunctie vervullen binnen Aeres en functioneren als 
belangrijke bron van inspiratie voor medestudenten en personeel. 
 

Voorwoord 
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Het verkrijgen van faciliteiten moet voor de gekwalificeerde topsporters / studenten geen gunst maar 
een recht zijn. Topsporters die aanspraak willen maken op gebruik van extra voorzieningen in de studie- 
en loopbaanbegeleiding dienen te beschikken over een statustoekenning door NOC*NSF. Het gaat dan 
om de volgende statussen: 
 
 IT-status: internationaal talent 
 NT-status: nationaal talent 
 Belofte status 
 A-status 
 HP-status 

 
Bij alle studenten met een NOC*NSF statustoekenning waarmee Aeres een Onderwijs & 
Topsportcontract aangaat moeten docenten, studieloopbaanbegeleider en management er rekening 
mee houden dat sporttalenten niet voor een oneigenlijke keuze tussen een beroepsloopbaan en een 
(top)sportloopbaan worden gesteld. 
Tegelijkertijd wordt er een appèl gedaan op de zelfverantwoordelijkheid van de topsporter / student, 
omdat de student naast school veel tijd besteedt aan de sport. 
 
Zie voor meer informatie: evto.nl 
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De omvang en de inhoud van de geboden begeleiding en ondersteuning van de school zijn afhankelijk 
van het sport- en onderwijsprogramma van de sporter en de fase waarin de sportieve loopbaan zich 
bevindt. 
 
Aeres biedt, rekening houdend met het wettelijk voorgeschreven aantal contacturen, een aantal 
voorzieningen in de begeleiding van de student met een topsportstatus. Met de student wordt, en 
indien sprake is van een minderjarige gezamenlijk met de ouders, afspraken gemaakt over de 
mogelijkheid tot: 
 
 Aanpassing van het lesrooster 
Individuele aanpassingen van het lesrooster, omdat studenten door trainingen en/of wedstrijden 
bepaalde lessen missen. Dit moet op andere tijdstippen en/of op een andere wijze worden ingehaald. 
 
 Afwijken van de jaarplanning 
De student neemt conform het rooster van zijn/haar groep deel aan het onderwijs, maar kan een 
verzoek indienen om vrijgesteld te worden voor het bijwonen van ingeroosterde studieonderdelen 
wegens trainingsverplichtingen, wedstrijden of medische zorg ten behoeve van sportbeoefening.  
De student deelt zijn/haar afwezigheid 2 weken van te voren mee aan de 
mentor/studieloopbaanbegeleider. De student en betreffende docenten maken afspraken over 
vervangende opdrachten voor gemiste studieonderdelen. 
 
 Gedeeltelijke ontheffing voor LO 
De directeur kan voor het vak LO en LO2 voor een aantal vaardigheden of lesonderdelen die overlappen 
met het trainingsprogramma ontheffing verlenen. Voor ruimere ontheffing - bijvoorbeeld voor het 
volledige vak LO - moet de school een ontheffingsprocedure doorlopen via het Expertisecentrum 
voortgezet onderwijs en topsport en het ministerie van OCW. 
 
 Uitstel van beroepsproeven en examens 
De student kan uitstel verleend worden voor beroepsproeven en (indien mogelijk) voor examens en 
toetsen. 
 
 Extra ondersteuning, huiswerkbegeleiding 
Docenten en mentor/studieloopbaanbegeleider ondersteunen de student door structureel de 
mogelijkheden voor het organiseren van extra (huiswerk)begeleiding en extra ondersteuning voor een 
opgelopen studieachterstand te bespreken. 
 
 Ondersteuning bij het vinden van een stageplaats (BPV-plaats) 
De BPV-coördinator verleent gericht ondersteuning bij het vinden van een BPV-plaats, waar rekening 
wordt gehouden met de ‘verplichtingen’ van de topsporter. 
 
 Voortgangsbegeleiding 
De mentor/studieloopbaanbegeleider spreekt periodiek met de student over de voortgang in de sport 
en in de opleiding, bewaakt de afspraken en houdt contact met de betrokkenen. De 
mentor/studieloopbaanbegeleider is aanspreekpunt voor collega-docenten, wanneer er 
onduidelijkheden zijn of wanneer zich problemen voordoen. 

 
 Examens in voorlaatste examenjaar of gespreid examen 
De student kan mogelijk het examen over twee studiejaren spreiden. Dit gaat in overleg met de LEO 
(en/of de CEC) en directeur van de school. 
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De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een Onderwijs & Topsportcontract (zie bijlage).  
Hierin legt de school vast op welke wijze de student de gemiste begeleide onderwijsuren inhaalt/invult. 
De teamleider draagt zorg dat het Onderwijs & Topsportcontract en de bijlagen (door de administratie) 
in het studentdossier in het LVS wordt geplaatst.  
 
Inspanning student: Gebruik maken van de faciliteiten veronderstelt gepast gebruik en discipline. De 
combinatie school en topsport is niet gemakkelijk en vergt veel doorzettingsvermogen en de wil om 
goed te plannen. Een goede communicatie met de mentor/studieloopbaanbegeleider en docenten, het 
nakomen van afspraken, geen onnodig verzuim en goede studieresultaten zijn hierbij noodzakelijk. 
Inspanning school: Vanwege de soms lange verblijfsperiodes in het buitenland voor trainingsstages of 
wedstrijden is het van belang dat voorafgaand aan vertrek de opdrachten en het leerwerk zijn 
afgesproken. De elektronische leeromgeving is beschikbaar voor het uitdelen en inleveren van 
opdrachten en portfolio-opbouw. In de ELO moet voor de student voldoende materiaal staan voor 
adaptief leren, zodat een student op de voor hem of haar geschikte momenten les kan volgen en 
begeleid kan worden. 
 
Houdt een student zich niet aan de gemaakte afspraken, dan volgt een gesprek met de 
mentor/studieloopbaanbegeleider en de teamleider. Ook de begeleiding vanuit de vereniging en/of 
bond wordt hiervan op de hoogte gesteld. Bij meerdere overtredingen kan dit leiden tot het tijdelijk 
intrekken van de faciliteiten of uiteindelijk tot het definitief intrekken van de faciliteiten. 
 
Totstandkoming Onderwijs & Topsportcontract 
Vóór het afsluiten van het Onderwijs & Topsportcontract vindt er een intakegesprek plaats waarbij 
student, de begeleider vanuit de vereniging/sportbond, de mentor/studieloopbaanbegeleider, de  
teamleider en in ieder geval bij minderjarige studenten de ouder(s) aanwezig zijn.  
In dit gesprek worden studieprogramma, ambities en ontwikkelingsmogelijkheden van de student 
besproken.  
 De student zorgt er voor dat bij dit gesprek de informatie van de vereniging / bond over trainingen 

over trainingsfrequentie, trainingskampen, wedstrijden, reistijden enz. aanwezig is. Hiervan wordt 
een overzicht/planning gemaakt als bijlage bij het Onderwijs & Topsport contract.  

 De mentor/studieloopbaanbegeleider geeft aan welke (on)mogelijkheden er zijn t.a.v. rooster, 
huiswerk, opdrachten en BPV waarbij de omvang van de faciliteiten is gekoppeld aan de hoogte van 
de status.  

 Ook de belasting van de combinatie topsport en opleiding vormt hierbij onderwerp van gesprek.  
 De inzet vanuit de thuissituatie bij de totstandkoming van het individuele traject is onderdeel van het 

traject, in ieder geval bij minderjarige studenten. 
 De faciliteiten waarvan gebruik gemaakt mag worden, worden vermeld in de bijlage van het 

Onderwijs & Topsportcontract. 
 Er wordt een planning voor tussenevaluaties en een jaargesprek gemaakt. 
Verdere voorwaarden: 
 Problemen en stagnaties in de combinatie van opleiding en sportbeoefening worden door de student 

besproken en opgelost met de eigen mentor/studieloopbaanbegeleider. 
 Bij langdurige blessure wordt de onderwijsloopbaan op normale wijze vervolgd zonder de 

topsportfaciliteiten, in nauw overleg met alle betrokkenen. 
 
Al deze onderwerpen vormen de input voor een maatwerktraject wat vervolgens in het Onderwijs & 
Topsportcontract wordt vastgelegd. Het Onderwijs & Topsportcontract wordt jaarlijks, na 
heroverweging, verlengd zolang de student ingeschreven staat bij Aeres. 
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Studiejaar ……….…… - …………..… 
 
 
De ondergetekenden: 
 

I Aeres MBO 
Optredend namens Aeres MBO 
 
Dhr/ Mevr …………………………………………………… 
 
Functie: …………………………………………………….. 
 
Schooladres:  
 
…………………………………………………………………….. 
 

II Student 
 
Naam: 
 ....................................................................................  
Adres: 
 ....................................................................................  
Woonplaats: 
 ....................................................................................  
Geboortedatum: 
 ....................................................................................  
hierna te noemen student, 

 
 
verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
 
 
Artikel 1: faciliteiten 
De student mag gedurende het studiejaar gebruik maken van faciliteiten die horen bij de aan hem / haar 
gekoppelde status en vallen onder de faciliteiten van het topsportbeleid van Aeres.  
Het gebruik maken van de faciliteiten gebeurt altijd in overleg met de 
mentor/studieloopbaanbegeleider en de teamleider van de betreffende opleiding van Aeres en worden 
vermeld in de bijlage bij dit contract. 
 
De status van de student is door NOC*NSF: 
 
□ Vastgesteld, en luidt met ingang van dit studiejaar voor de betreffende student:  …………………………. 
□ Niet vastgesteld, de student verricht topsport in een niet geregistreerde sport, maar is in het bezit 

van een bondsverklaring. 
 
 
Artikel 2: beschikbaarheid voor activiteiten 
De student stelt zich een aantal malen per jaar beschikbaar voor activiteiten op Open Dagen en/of PR-
activiteiten ten behoeve van Aeres. In beginsel wordt met de student overlegd wanneer en hoe vaak 
hij/zij zich beschikbaar stelt. 
 
 
Artikel 3: 
De student gaat akkoord met het gebruik maken van zijn/haar naam en beeldmateriaal i.v.m. geleverde 
sportieve prestaties bij PR- /Marketingactiviteiten van Aeres. In voorkomende gevallen zal dit altijd in 
overleg met de betrokkene gebeuren. Dit is/wordt geregistreerd in WIS communicator. 
□ Er is akkoord gegeven in WIS communicator.   
□  Akkoord moet nog verwerkt in WIS communicator, dit wordt gedaan door: …………………………….. 

 op datum: …………………………………………… 

Onderwijs & Topsportcontract Aeres 
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Artikel 4: schadelijk gedrag 
De student zal zich onthouden van gedrag in woord, geschrift en/of gebaar dat Aeres kan schaden. 
 
 
Bijlagen:  

1. Planning trainingsfrequentie, trainingskampen, wedstrijden, reistijden, enz. 
2. Overzicht school-faciliteiten waarvan gebruik gemaakt mag worden. 
3. Afspraken over de begeleiding: door school, vanuit de bond en in de thuissituatie bij 

minderjarige studenten en op welke wijze de student de gemiste begeleide onderwijsuren 
inhaalt/invult. 

4. Planning tussenevaluaties en een jaargesprek. 
 
 
Dit contract wordt jaarlijks, na heroverweging verlengd, zolang de student ingeschreven staat bij Aeres.  
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend,  
 
te ………………………………………………………..……..   op ………………………………………………………..…… 
 
Namens: 
I   Aeres MBO        II   student   
 
 
 
 
 
Naam: ……………………………………………………….  Naam: ……………………………………………………….
   
 
III   ouder / verzorger (indien leerling of minderjarige student) 
 
 
 
 
 
Naam: ………………………………………………………. 
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