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Terminologie
In deze lijst zijn alleen die begrippen opgenomen die niet bij iedereen bekend worden
verondersteld of die verheldering nodig hebben.
College van Beroep voor
de examens

Onafhankelijke beroepsinstantie zoals bedoeld in artikel 7.60
van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek.
Zie ook: College van Beroep

Contactpersoon Topsport

Contactpersoon per domein of cluster van opleidingen op het
gebied van topsport, zie hoofdstuk 3. Waar gesproken wordt
over contactpersoon Topsport wordt ook casemanager
bedoeld.

CSE

Centre for Sports & Education biedt extra
trainingsmogelijkheden aan sporttalenten i.c.m. een passend
onderwijsprogramma.
Zie ook: CSE

FLOT

Flexibel Onderwijs en Topsport, actieplan van NOC*NSF voor
verbeteren combinatie topsport en studie.
Zie ook: Actieplan NOC*NSF

MOOC

Massive Open Online Course. Een cursus, gericht op
massale deelname, waarbij het cursusmateriaal vrij
toegankelijk is op het internet.

Profileringsfonds

Fonds van Windesheim dat geld uitkeert aan studenten die
door bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen.
Zie ook: Profileringsfonds

RTO

Regionale Topsport Organisatie: organisatie die werkt in
opdracht van NOC*NSF en o.a. de communicatie m.b.t.
statussen verzorgt. Voor Windesheim zijn dit met name
Topsport Overijssel, Topsport Flevoland en Topsport
Gelderland.
Zie ook: Topsport Overijssel, Topsport Gelderland, Topsport
Flevoland

Studentbegeleider

Waar gesproken wordt over studentbegeleider wordt ook
bedoeld studieloopbaanbegeleider, mentor of coach van de
betreffende opleiding.

Studiesuccescentrum

Centrale afdeling van studentbegeleiders, waar onder de
topsportcoördinator en de studentendecanen.

Topsportcoördinator

Centrale contactpersoon bij Windesheim op het gebied van
Topsport, zie hoofdstuk 3.

Topsporters

Sporttalenten en topsporters met een erkende status vanuit
het RTO:
a. een Topsportstatus A, B of HP
b. een Talentstatus: IT, NT of Beloftestatus
c. een Regiostatus
d. Overig (CSE, trainers, scheidsrechters en coaches)

VOE

Variant van een onderwijseenheid

Windesheim

Waar Windesheim wordt genoemd, wordt zowel locatie Zwolle
als Flevoland bedoeld
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Voorwoord
Windesheim heeft in 2005 voor het eerst beleid opgesteld ten behoeve van topsporters. Sinds
die tijd is er veel veranderd qua regionale ontwikkelingen op sportgebied (PEC Zwolle, CSE,
handbal Dalfsen, Landstede, HC Zwolle). Ook de wet- en regelgeving waarmee de doelgroep
te maken heeft, is veranderd. Zo is de prestatiebeurs afgeschaft en de bsa-norm verhoogd.
Voor sporters is het hiermee lastiger geworden om studie en topsport op een effectieve manier
met elkaar te combineren. Om studenten de mogelijkheid te bieden om succesvol en zonder
onnodige vertragingen een geschikte studie te doorlopen en zich op een passende manier
voor te bereiden op de arbeidsmarkt en een leven na de sport, is besloten nieuw
topsportbeleid op te stellen.
Het vernieuwde topsportbeleid is gebaseerd op signalen en (resultaten van) onderzoek onder
sportende studenten van Windesheim en sluit aan bij de eisen en uitgangspunten van de
FLOT-regeling van het NOC*NSF1: het actieplan van NOC*NSF om het studiesucces van
topsportende studenten in het hoger onderwijs te vergroten. Met de samenstellers vertrouwen
wij erop dat we aan de hand van deze geactualiseerde notitie een verbeterde bijdrage leveren
aan de toegankelijkheid van ons onderwijs voor sportende studenten.
De inhoud van dit vernieuwde beleid is tot stand gekomen in gesprek met
vertegenwoordigers van de twee domeinen binnen Windesheim Zwolle met de meeste
topsporters, te weten Bewegen & Educatie en Business, Media en Recht, met de
medewerkers binnen het Studiesuccescentrum met de portefeuille topsport, Magda Lokhorst
en Iris Kemperman, en met Anje Boogerd van Topsport Overijssel.

Zwolle, mei 2016
Duco Adema
Floor Alles

1

Flexibel Onderwijs en Topsport, zie Actieplan NOC*NSF
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I

Inleiding

Historie
In september 2005 heeft het toenmalige College van bestuur van Windesheim voor het eerst
beleid geformaliseerd met betrekking tot studenten die hun sport op een topsportniveau
bedrijven. Het beleid betrof onder meer een topsportbeurs, het gebruik van
sportvoorzieningen, een aanpassing van de bsa-norm, extra (studie)begeleiding en tentamenen examenvoorzieningen. Sinds 2005 hebben jaarlijks tussen de veertig en zeventig
topsporters gebruik gemaakt van de topsportregeling van Windesheim. Op het moment van
schrijven van dit stuk maken 63 studenten gebruik van de regeling. De studenten zijn verdeeld
over alle domeinen van Windesheim, het grootste deel studeert bij het domein Bewegen en
Educatie en domein Business, Media en Recht. De populatie is zeer heterogeen qua
samenstelling (man/vrouwen, teamsport/individuele sport, voltijd/deeltijd) en wordt gekenmerkt
door een grote diversiteit aan sporten. Enkele voorbeelden van de circa twintig sporten die we
vandaag in huis hebben zijn: handbal, voetbal, wielrennen, turnen, schaatsen, basketbal,
hockey, inline skaten en golf. Van onze (oud-)studenten behaalde een aantal de hoogste
regionen van de sportwereld, denk bijvoorbeeld aan Jelle Hilarius (volleybal), Femke Beljon
(dressuur) en de broers Ronald en Michel Mulder (schaatsen).
Definitie topsport
Om in aanmerking te komen voor de topsportregeling bezit de topsporter een NOC*NSFtopsport- of talentstatus of een door het RTO verstrekte Regio-status. Van belang voor het
ontvangen van een status is dat de student als topsporter tenminste presteert op het hoogste
landelijke niveau, deel uit maakt van een regionale of nationale (jeugd)selectie en/of
deelneemt aan wedstrijden/toernooien op internationaal niveau.
Windesheim erkent binnen het topsportbeleid de volgende statussen van het NOC*NSF/ RTO:
a. een Topsportstatus: A-Status, Selectie-Status of High Potential-Status (HP)
b. een Talentstatus: Internationaal (IT), Nationaal (N) of Beloftestatus
c. een Regiostatus.
Een speciale groep
Om aankomend talenten bij het CSE die (nog) geen formele status hebben alsook
veelbelovende scheidrechters, trainers en coaches te helpen om studie en sport te
combineren, is voor hen binnen deze topsportregeling een uitzonderingssituatie gecreëerd. Zij
kunnen gebruikmaken van de voorzieningen van de topsportregeling met uitzondering van de
sportvoorzieningen van On Campus. Verder komt deze categorie niet in aanmerking voor een
Topsportbeurs. Het gaat om maatwerkoplossingen die in overleg met de opleiding worden
vastgesteld.
Visie
Windesheim is een brede kennisinstelling en heeft de ambitie een inspirerende omgeving voor
hoger onderwijs te zijn. Windesheim wil helpen om de talenten van al haar studenten,
ongeacht hun diversiteit in maatschappelijke achtergrond, handicap, geloofsovertuiging,
sekse, nationaliteit of culturele achtergrond optimaal te ontplooien en heeft hiervoor
strategische doelen voor het onderwijs geformuleerd. Beleid voor topsportende studenten sluit
aan bij deze strategische doelen. Door als hogeschool de FLOT-regeling mede te
ondertekenen, geeft Windesheim expliciet ruimte en erkenning voor de groep ambitieuze
sportende studenten binnen Windesheim.
a. Een ambitieus studieklimaat
Het faciliteren van topsportende studenten doet recht aan hun talenten en ambities. Het stelt
hen in staat om binnen het beroepsgerichte curriculum samen met de opleiding de ruimte te
zoeken om hun sport op hoog niveau te (blijven) bedrijven zonder voorbij te gaan aan de eisen
die de opleiding aan hen stelt. Hiermee kunnen ze naast en na de sportcarrière een
maatschappelijke carrière opbouwen. De regeling is er zowel voor de sporter die zijn sport al
op het hoogste niveau bedrijft als voor het aanstormende talent.
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b. Betere aansluiting van de studiekeuze op de opleiding en een verbeterd studiesucces
Faciliteren en al voor de poort informeren van de topsportende student over de
topsportregeling maakt de student bewust medeverantwoordelijk voor de studiekeuze en voortgang. Het aanbieden van faciliteiten stelt de student in staat om de overstap naar het
hoger onderwijs soepel te laten verlopen. Om het studiesucces te verhogen en onnodige
studievertraging te voorkomen, kunnen topsportende studenten, meteen vanaf de start van
hun studie of zodra dit nodig blijkt, een beroep doen op extra voorzieningen of aanpassingen.
c. Onderwijs van hoge kwaliteit
Studenten die hun studie combineren met het bedrijven van topsport zijn van meerwaarde en
een inspiratie voor het gehele onderwijs door de nadruk die zij leggen op het ontwikkelen van
al hun talenten en het verbreden van hun beroepscompetenties.
d. Ondernemen en onderwijs
De student stelt zich minimaal eenmaal per schooljaar beschikbaar voor (PR-) activiteiten in
het kader van voorlichting of promotie over de Windesheim Topsportregeling en/of betreffende
de Windesheim opleiding. Inzet van de student wordt in onderling overleg bepaald en altijd in
afstemming met sport- en onderwijsprogramma van de student. De student wordt gevraagd
akkoord te gaan met het gebruik maken van zijn of haar naam i.v.m. geleverde sportprestaties
bij PR & Marketingactiviteiten van Windesheim.

II

Voorzieningen

Voor studenten die aanspraak maken op de topsportregeling zijn verschillende voorzieningen
mogelijk. Het gaat hierbij om maatwerk, waarbij de aard en inhoud van de gevraagde
voorzieningen sterk afhankelijk zijn van de opleiding die de student volgt, de bedreven sport
en de opleidingsfase waarin hij zich bevindt.
Binnen de opleiding
Tentamen- en examenregelingen
Wegens een in veel gevallen afwijkend studieritme is het voor sportende studenten niet altijd
mogelijk het gehele programma te volgen, deel te nemen aan groepsopdrachten of om in een
specifieke periode een bepaald onderdeel te volgen. Een verzoek voor het aanpassen van het
curriculum; het spreiden van de propedeuse over twee jaar en daarmee naar beneden
bijstellen van de bsa-norm tot een minimum van 30 ects of het aanbieden van een extra of
vervangende (individuele) opdracht kan bij de examencommissie ingediend worden. In het
opleidingsdeel van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staan de mogelijkheden en
voorzieningen in het kader van aangepaste toetsing en examinering vermeld.
Aanwezigheidsverplichting en roosters
Om studie en sport te kunnen combineren, kan het de sporter helpen om vroegtijdig samen
met de opleiding te zoeken en toe te werken naar een geschikt rooster. Om de mogelijkheden
te vergroten om op afstand en in eigen tijd lessen te volgen en voor te bereiden, wordt het
onderwijs en het lesmateriaal waar mogelijk digitaal aangeboden via bijv. MOOCS. In de VOEbeschrijving van een onderwijseenheid staat beschreven of er een aanwezigheidsverplichting
geldt voor de betreffende eenheid. Aanwezigheid is alleen verplicht in lessen waarin deze
aanwezigheid noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het verwerven of toetsen van vaardigheden.
De opleiding houdt hierbij rekening met de eerder verworven competenties (EVC’s) van de
sporter vanuit zijn (top)sportcarrière.
Stages
Belangrijk onderdeel van elke hbo-opleiding is het lopen van een stage in het beroepenveld.
Om topsport en stage te kunnen combineren, is het belangrijk om als sporter samen met de
opleiding vroegtijdig te zoeken naar een geschikte stageplek. De beschikbare uren verdeeld
over de week, de reisafstand ten opzichte van de trainingslocatie en een flexibele
grondhouding van de stage-instelling t.o.v. sporters zijn hierbij bepalend.
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In bijzondere gevallen zijn er ook andere voorzieningen mogelijk in het kader van stages,
afstudeeropdrachten en praktijkopdrachten. Deze zijn afhankelijk van de opleiding en de
opleidingsfase en ter beoordeling van de examencommissie.
Financiële regelingen
Studenten met een NOC*NSF topsport- of talentstatus of een door het RTO verstrekte Regiostatus, kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming uit het profileringsfonds voor de
vertraging die zij oplopen als direct gevolg van (de uitoefening van) hun sport. Zie hier
(Topsportbeurs) voor de voorwaarden en richtlijnen van de regeling profileringfonds en voor
de aanvraagformulieren.
Sportfaciliteiten
Studenten met een NOC*NSF topsport- of talentstatus of een door het RTO verstrekte Regiostatus, kunnen via tussenkomst van het Studiesuccescentrum gratis gebruikmaken van de
sportfaciliteiten van On Campus op locatie van Windesheim Zwolle.

III

Rollen in de begeleiding en advisering van topsporters

De student zelf
Van de studerende topsporter wordt een optimale inzet, een proactieve en positieve houding
verwacht ten aanzien van de studie en het studeren. Dit betekent dat een student zelf actief
zoekt naar mogelijkheden om sport en studie te combineren en tijdig aangeeft als hij
aanvullende voorzieningen nodig heeft of problemen voorziet. Bij het oplopen van
studievertraging of het aanvragen van voorzieningen volgt de student de reguliere meldingsen aanvraagprocedures uit het OER. In het studentenvolgsysteem van het
Studiesuccescentrum wordt een dossier opgebouwd met de belangrijkste afspraken en de
voor wettelijke regelingen relevante verslagen van gesprekken (bijvoorbeeld over aangepaste
bsa-norm en opgelopen studievertraging op grond van de sport).
De topsportcoördinator
Windesheim heeft op centraal niveau een topsportcoördinator die als centraal aanspreekpunt
functioneert voor studenten, studentbegeleiders, studentendecanaat, opleidingsmanagement
en daarnaast voor externe partijen zoals het RTO en NOC*NSF. De coördinator:
- speelt in op relevante, actuele informatie en tendensen in de sportwereld;
- (her)ijkt jaarlijks de uitvoerbaarheid van de regeling;
- organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor het topsportnetwerk met
contactpersonen topsport en externe partijen;
- creëert en onderhoudt draagvlak voor de regeling;
- begeleidt onderzoek op het gebied van topsportende studenten;
- verzorgt de PR en communicatie;
- lost complexere problemen op die opleidings- en domein-overstijgend zijn
- is tevens contactpersoon m.b.t. eventuele ontwikkelingen rondom FLOT en de
statusaanvragen, zowel richting student als richting het RTO;
- monitort de centrale administratie en dossiervorming in het studentenvolgsysteem.
De casemanager en/of contactpersoon Topsport
Elk domein of cluster van opleidingen kent een studentbegeleider met een speciale taak met
betrekking tot Topsporters. De contactpersoon Topsport:
- voert intakegesprekken met instromende studenten, samen met de studentendecaan;
- is achtervang bij eventuele tijdelijke uitval van de vaste studentbegeleider;
- is aanspreekpunt voor medewerkers van het domein voor topsportaangelegenheden;
- informeert de betreffende opleiding over de status van deelnemende sporters;
- vertegenwoordigt het domein bij Windesheimbreed overleg over topsport.
De studentendecaan
De studentendecaan is de specialist op het gebied van wet- en regelgeving en financiën en
bemiddelt ingeval van klachten of conflicten. De studentendecaan moet worden ingeschakeld
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in het geval van (dreigende) studievertraging of studiestaking als gevolg van ziekte of
blessure. De studentendecaan geeft adviezen aan studenten, hun studentbegeleiders en de
examencommissie over aanpassingen en voorzieningen en voert samen met de opleiding de
intakegesprekken met instromende topsportstudenten.
De studentbegeleider
Alle studenten hebben recht op begeleiding door een studentbegeleider. De studentbegeleider
is de eerste aanspreekpersoon voor de student. De studentbegeleider voert jaarlijks een
evaluatiegesprek met de student over de effectiviteit van de afspraken en getroffen
voorzieningen in het kader van zijn sport. Bij (dreigende) studiestagnatie kan de student met
de studentbegeleider in gesprek gaan om een planning te maken waarmee de student zo
goed mogelijk de opleiding doorloopt. Indien een student klachten heeft over onheuse
bejegening of niet verstrekte voorzieningen, die in strijd zijn met de gemaakte afspraken, dan
is de studentbegeleider het eerste aanspreekpunt voor de student. De studentbegeleider is
verantwoordelijk voor het adequaat en tijdig doorverwijzen van een student naar een
studentendecaan voor onafhankelijk advies en de wettelijk verplichte dossieropbouw van de
betreffende student. De studentbegeleider draagt er zorg voor de belangrijkste afspraken en
de voor wettelijke regelingen relevante verslagen van gesprekken (bijvoorbeeld over
aangepaste bsa-norm en opgelopen studievertraging op grond van de sport) naar het
Studiesuccescentrum te sturen voor opname in het dossier van de betreffende student.
Examencommissie
De examencommissie is bevoegd om een besluit te nemen op een verzoek voor aanpassing
of wijziging van het curriculum, de toetsing en/of examinering. Procedures voor het indienen
van een dergelijk verzoek staan beschreven in het reglement examencommissie dat per
opleiding is vastgelegd. Tegen besluiten genomen door de examencommissie kan beroep
aangetekend worden bij het College van Beroep voor de Examens.
Docent
De docent van een onderwijseenheid kan de student en de examencommissie adviseren over
aanpassingen in werkvorm, aanwezigheidsverplichting en toetsvorm. In de VOE-beschrijving
van een onderwijseenheid beschrijft de docent of er een aanwezigheidsverplichting geldt voor
de betreffende eenheid. De docent levert het onderwijs en het lesmateriaal waar mogelijk
digitaal aan via bijv. MOOCS.
Samenwerkingspartners (o.a. PEC Zwolle, Landstede, CSE & RTO)
Om de overstap naar het hbo, het proces van studiekeuze en de studievoortgang van de
sporter te optimaliseren, is een goede samenwerking en informatie-uitwisseling met en tussen
de samenwerkingspartners in de regio essentieel. Hiervoor is een netwerk opgericht dat onder
leiding van de topsportcoördinator twee keer per jaar bij elkaar komt. Tussentijds vindt
overdracht van relevante en actuele informatie betreffende (aspirant) studenten plaats.

IV

Informatievoorziening en voorlichting

Op de website van Windesheim en op het Intranet is informatie te vinden over het
topsportbeleid van Windesheim, de beschikbare voorzieningen voor topsporters, alsmede een
lijst van contactpersonen per domein en op centraal niveau op dit gebied. Voor (aankomende)
studenten zijn er bij de open dagen op centraal niveau en per (cluster van) opleiding(en)
personeelsleden beschikbaar om informatie te geven omtrent de mogelijkheden en het gebruik
van voorzieningen voor studenten met een topsportstatus. Indien een student bij zijn
aanmelding in Studielink heeft aangeven dat hij behoort tot de doelgroep topsporters, krijgt de
student een digitaal informatiepakket over de te volgen procedures voor het aanvragen van
voorzieningen.
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UITVOERINGSREGLEMENT TOPSPORT

Christelijke Hogeschool Windesheim
Door het College van Bestuur vastgesteld op 11 juli 2016 na verkregen instemming van
de CMR.

Begripsbepalingen
In deze lijst zijn alleen die begrippen opgenomen die niet bij iedereen bekend worden
verondersteld of die verheldering nodig hebben.
Contactpersoon Topsport

Contactpersoon per domein of cluster van opleidingen op het
gebied van topsport. Waar gesproken wordt over
contactpersoon Topsport wordt ook casemanager bedoeld.
Zie hier voor de lijst van contactpersonen op het gebied van
topsport.

CSE

Centre for Sports & Education biedt extra
trainingsmogelijkheden aan sporttalenten i.c.m. een passend
onderwijsprogramma.
Zie ook: CSE

Profileringsfonds

Fonds van Windesheim dat geld uitkeert aan studenten die
door bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen.
Zie ook: Profileringsfonds

RTO

Regionale Topsport Organisatie: organisatie die werkt in
opdracht van NOC*NSF en o.a. de communicatie m.b.t.
statussen verzorgt. Voor Windesheim zijn dit met name
Topsport Overijssel, Topsport Flevoland en Topsport
Gelderland.
Zie ook: Topsport Overijssel, Topsport Gelderland, Topsport
Flevoland

Studentbegeleider (sb’er)

Waar gesproken wordt over studentbegeleider wordt ook
bedoeld studieloopbaanbegeleider, mentor of coach van de
betreffende opleiding.

Studiesuccescentrum

Centrale afdeling van studentbegeleiders, waar onder de
topsportcoördinator en de studentendecanen.

Topsportcoördinator

Centrale contactpersoon bij Windesheim op het gebied van
Topsport.

Topsporters

Sporttalenten en topsporters met een erkende status vanuit
NOC*NSF/RTO.

Windesheim

Waar Windesheim wordt genoemd, wordt zowel locatie Zwolle
als Flevoland bedoeld.

Uitvoeringsreglement topsport

2

Artikel 1 DOEL
1. Het Uitvoeringsreglement Topsport strekt tot uitvoering van het Windesheim topsportbeleid.
Met het reglement wordt beoogd de toekenning van faciliteiten voor alle studenten van de
hogeschool op gelijke en administratief efficiënte wijze te doen verlopen.
2. Het doel van het ter beschikking stellen van faciliteiten is:
a. een competentiegerichte studiekeuze, flexibel onderwijs en financieel haalbaar onderwijs
voor studenten met een topsportstatus;
b. hun kansen op studiesucces te verhogen, onnodige studievertraging of uitval te voorkomen.
ARTIKEL 2 HET INTAKEGESPREK
1. Een verzoek tot een intakegesprek wordt door de student per mail ingediend bij het
Studiesuccescentrum.
2. De studentendecaan nodigt de student uit voor een intakegesprek, waarbij naast de
contactpersoon topsport van de opleiding ook ouders of externe deskundigen aan kunnen
sluiten.
3. De studentendecaan is verantwoordelijk voor het vastleggen van de afspraken voortkomend
uit het intakegesprek.
4. Het intakegesprek resulteert in een advies op maat van de studentendecaan en de
contactpersoon topsport over de noodzaak en aard van voorzieningen of aanpassingen in het
studieprogramma.
ARTIKEL 3 CRITERIA EN AANVRAAGPROCEDURE AANPASSINGEN BSA-NORM,
ONDERWIJS OF CURRICULUM
1. Studenten van de hogeschool die als topsporter zijn erkend door NOC*NSF/RTO komen in
aanmerking voor het aanvragen van speciale examen- en tentamenvoorzieningen. Zie hier
voor de criteria. Ook veelbelovende sporters van CSE die nog geen status hebben en
sportondersteuners op hoog niveau (trainers, coaches en scheidsrechters) kunnen hierop
aanspraak maken op grond van het advies uit het intakegesprek.
2. Een student als bedoeld in lid 1 kan een verzoek voor het aanpassen van het curriculum,
het naar beneden bijstellen van de bsa-norm of het aanbieden van een extra of vervangende
(individuele) opdracht indienen bij de examencommissie. In het opleidingsdeel van de
Onderwijs- en Examenregeling (OER) staan de mogelijkheden en voorzieningen in het kader
van aangepaste toetsing en examinering vermeld.
3. Wanneer de examencommissie een aanvraag als bedoeld in lid 2 goedkeurt, wordt een
studiecontract opgemaakt waarin de rechten en plichten van de student zijn vastgelegd.
4. Een afwijzing van een verzoek als in lid 2 moet voldoende worden gemotiveerd en indien
mogelijk worden voorzien van een alternatief.
ARTIKEL 4 TOPSPORTBEURS REGELING PROFILERINGFONDS
1. Studenten van de hogeschool die als topsporter zijn erkend door NOC*NSF/RTO die vallen
binnen de criteria van de regeling Profileringfonds komen in aanmerking voor financiële
ondersteuning in de vorm van een topsportbeurs. De criteria van de regeling Profileringsfonds
zijn hier te vinden.
2. De topsporter dient een aanvraag voor een topsportbeurs in bij de commissie
Profileringsfonds conform de richtlijnen van de regeling Profileringsfonds met gebruikmaking
van het daartoe vastgestelde formulier. Zie hier voor de aanvraagprocedure van de regeling
Profileringsfonds.
3. Een aanvraag wordt afgewezen als de student buiten het Profileringsfonds om reeds een
financiële vergoeding voor topsport ontvangt die de onkostenvergoeding te boven gaat.
ARTIKEL 5 CRITERIA EN AANVRAAGPROCEDURE SPORTVOORZIENING ON CAMPUS
1. Studenten van de hogeschool die als topsporter zijn erkend door NOC*NSF/RTO komen in
aanmerking voor gebruik van de sportvoorzieningen van On Campus. Zie hier voor de criteria.
2. De kosten van het sportabonnement kunnen worden gedeclareerd bij het
Studiesuccescentrum door een mail te sturen met persoons- en bankgegevens alsmede een
scan van de factuur of betalingsgegevens aan studiesuccescentrum@windesheim.nl.
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ARTIKEL 6 BEGELEIDING
1. De begeleiding van studenten met een topsportstatus gebeurt door een studentbegeleider
van de opleiding (sb’er) en/of de casemanager/contactpersoon Topsport van de opleiding.
2. De sb’er wordt in beginsel toegewezen voor de duur van de studie.
3. Jaarlijks voert de sb’er een evaluatiegesprek met de student, waarbij de verstrekte
faciliteiten worden geëvalueerd.
4. De contactpersoon topsport en topsportcoördinator adviseren en ondersteunen de sb’er.
5. Indien noodzakelijk bemiddelt de studentendecaan in voorkomende gevallen bij verschil van
inzicht tussen student en opleiding.
ARTIKEL 7 DOSSIERVORMING
1. Het SSC draagt zorg voor vertrouwelijke (digitale) dossiervorming.
2. Het dossier bevat in elk geval de topsportstatus, formele gespreksverslagen, adviezen en
het eventuele studiecontract. Het dossier bevat verder afschriften van alle relevante afspraken
die met de student gemaakt worden met betrekking tot het studeren en topsport.
ARTIKEL 8 INZET STUDENT
1. De student die gebruikmaakt van de topsportregeling stelt zich minimaal een maal per
schooljaar beschikbaar voor (PR-) activiteiten in het kader van voorlichting of promotie over de
Windesheim Topsportregeling. Inzet van de student wordt in onderling overleg bepaald en is
altijd in afstemming met sport- en onderwijsprogramma van de student.
2. De student gaat akkoord met het gebruikmaken van zijn/haar naam i.v.m. geleverde
sportprestaties bij PR & Marketingactiviteiten van Windesheim.
ARTIKEL 9 RECHTSBESCHERMING
1. Tegen besluiten, genomen door de examencommissie alsmede de commissie
profileringsfonds, staat beroep open bij het College van Beroep voor de Examens. De
procedure bij het College van Beroep is hier te vinden.
2. Voor klachten over een bejegening of de uitvoering van het studiecontract is de
Klachtenregeling van toepassing.
3. Voor informatie en/of onafhankelijk en vertrouwelijk advies over klachtenprocedures, beroep
en bezwaar kan de student terecht bij het studentendecanaat.
ARTIKEL 10 SLOTBEPALING
Dit reglement kan worden aangehaald als “uitvoeringsreglement topsport”. Vastgesteld door
het College van Bestuur op 11 juli 2016 na verkregen instemming van de Centrale
Medezeggenschapsraad op 6 juli 2016.
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