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Door het College van Bestuur vastgesteld op 17 december 2020 na 
verkregen instemming van de CMR. Deze Windesheim Topsportregeling 
heeft als doel te faciliteren dat studenten topsport en studie beter 
kunnen combineren door het toekennen van faciliteiten en deze voor alle 
studenten van de hogeschool op gelijke en administratief efficiënte wijze 
toe te passen. 
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Artikel 1 – Begripsbepalingen 

 
In deze regeling worden de volgende begrippen gebruikt:  
 

College van Beroep 
voor de examens 
(CBE) 

Onafhankelijke beroepsinstantie zoals bedoeld in artikel 
7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek. 

Centre for Sports & 
Education (CSE) 

Het Centre for Sports & Education biedt extra 
trainingsmogelijkheden aan sporttalenten i.c.m. een 
passend onderwijsprogramma. 

Flexibel Onderwijs en 
Topsport (FLOT) 

‘Flexibel Onderwijs en Topsport’ is het actieplan van 
NOC*NSF voor het verbeteren van de combinatie van 
topsport en studie. 

Profileringsfonds Het fonds van Windesheim dat vergoedingen toekent 
aan studenten die door bijzondere omstandigheden 
studievertraging oplopen. 

Regionale Topsport 
Organisatie (RTO) 

De Regionale Topsport Organisatie is de 
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. 

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

Studiesuccescentrum De centrale afdeling van tweedelijns 
studentbegeleiding, waaronder de 
topsportcoördinator en de studentendecanen. 

Topsportcontactpersoon De contactpersoon bij een opleiding of een cluster 
van opleidingen op het gebied van topsport. Waar 
gesproken wordt over topsportcontactpersoon 
wordt ook casemanager of coördinator bedoeld 

Topsportcoördinator De centrale contactpersoon bij Windesheim op het 
gebied van topsport. 

Topsportstudenten Topsporters, topsporttalenten, sportcoaches/trainers 
en sportofficials die voldoen aan de criteria die in het 
Besluit Diversiteit zijn benoemd. 

Windesheim Waar Windesheim wordt genoemd, wordt zowel locatie 
Almere als Zwolle bedoeld 
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Artikel 2 - Doel 

Met deze regeling wordt beoogd de toekenning van faciliteiten en 

voorzieningen voor alle topsportstudenten van de hogeschool op gelijke 

en administratief efficiënte wijze te doen verlopen. Daartoe worden 

faciliteiten en voorzieningen ter beschikking gesteld ter  bevordering van 

een competentiegerichte studiekeuze, flexibel onderwijs en het creëren 

van een klimaat waarin de topsportstudent op zowel het gebied van 

topsport als studie zich optimaal kan ontwikkelen zodat een carrière naast 

en na de sport mogelijk wordt (duale carrière).  

 

 

Artikel 3 - Reikwijdte 

Faciliteiten en voorzieningen zoals benoemd in deze topsportregeling 

kunnen aangevraagd worden door topsportstudenten die ingeschreven 

staan voor een voltijdse, deeltijdse of duale opleiding bij Windesheim. 

 

 

Artikel 4 – Criteria topsportregeling 

Om in aanmerking te komen voor de voorzieningen van de 

topsportregeling voldoet de (aankomende) topsportstudent aan een of 

meer van de  criteria zoals opgenomen in het Besluit Diversiteit.  
 
 

Artikel 5 – Aanvraagprocedure en toekenning 
topsportstatus 

1. De (aankomende) topsportstudent dient jaarlijks een verzoek in bij 

de topsportcoördinator door het aanvraagformulier (te vinden op 

de externe website) in te vullen en op te sturen.  
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2. De topsportcoördinator checkt of de (aankomende) 

topsportstudent voldoet aan de gestelde criteria.  

3. De topsportcoördinator kent op basis van het aangeleverde bewijs 

de Windesheim topsportstatus toe of wijst deze af. De 

topsportstudent ontvangt hiervan een bevestigingsmail. 

4. De toegekende topsportstatus geldt voor de duur van één 

studiejaar  of, indien de status in de loop van het studiejaar wordt 

toegekend, voor de verdere duur van het studiejaar.  

5. De toegekende status wordt binnen het Studiesuccescentrum 

geregistreerd.  

 

 

Artikel 6 – Het topsport intakegesprek 

1. Het Studiesuccescentrum nodigt de aankomende topsportstudent 

uit voor een intakegesprek, waarbij naast de topsportcoördinator 

en de topsportcontactpersoon van de opleiding ook ouders of 

externe deskundigen aan kunnen sluiten. Het intakegesprek vindt 

normaliter plaats na screening van de aanvraag voor de 

topsportregeling. 

2. Het intakegesprek resulteert in een advies op maat van de 

topsportcoördinator en de topsportcontactpersoon over de 

haalbaarheid, noodzaak en aard van voorzieningen of 

aanpassingen in het studieprogramma. 

3. De topsportcoördinator of topsportcontactpersoon is 

verantwoordelijk voor het vastleggen van de afspraken 

voortkomend uit het intakegesprek. De aankomende 

topsportstudent krijgt ter bevestiging per mail de gemaakte 

afspraken. 
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Artikel 7 - Tussentijdse beëindiging topsportstatus 

1. De topsportstatus en de daarbij behorende voorzieningen en 

faciliteiten kan tussentijds worden beëindigd wanneer er sprake is 

van één of meer van onderstaande omstandigheden: 

a. De student voldoet gedurende het studiejaar niet meer aan de 

gestelde criteria; 

b. Voortdurende nalatigheid in het nakomen van de afspraken 

die gemaakt zijn met de topsportcontactpersoon en/of 

studentbegeleider.  

c. Bij bekend worden van gebruik van verboden middelen ter 

stimulering van de sportprestaties.  

2. Tussentijdse beëindiging van de topsportstatus geschiedt door de 

topsportcoördinator, al dan niet op aanvraag van de 

topsportstudent. Beëindiging van de topsportstatus op grond van 

dit artikel geschiedt met onmiddellijke ingang.  

 
 

Artikel 8 – Voorzieningen en faciliteiten 

1. Studenten die in het bezit zijn van een topsportstatus van 

Windesheim kunnen aanspraak maken op de voorzieningen en 

faciliteiten van de topsportregeling. 

2. De student met een topsportstatus kan de volgende faciliteiten 

aanvragen:  

a. Een op de topsportstudent afgestemd les- en 

tentamenprogramma, dit wordt in de studieovereenkomst met 

de student vastgelegd; 

b. Een voor de topsportstudent passende participatie in 

projectgroepen; 
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c. Een afwijkende participatie voor de stage of de 

afstudeeropdracht; 

d. Opschorting van het studieadvies conform de in het 

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase 

vastgelegde criteria en procedures; 

e. Begeleiding door de topsportcontactpersoon of de door de 

opleiding aangewezen studentbegeleider tot maximaal 10 uur 

op jaarbasis; 

f. Een tegemoetkoming uit het profileringsfonds. Topsport-

studenten die in aanmerking komen voor de topsportregeling 

van Windesheim en die voldoen aan de criteria van de 

Regeling Profileringsfonds kunnen een aanvraag indienen voor 

een financiële tegemoetkoming uit het Profileringsfonds.  

g. Vergoeding van de kosten voor een fitness-of 

zwemabonnement van On Campus.  

3. In afwijking op het bepaalde in artikel 2 onder f en g van dit artikel is 

een tegemoetkoming uit het profileringsfonds of een vergoeding 

van de kosten voor een fitness- of zwembadabonnement van On 

Campus niet van toepassing op studenten die de topsportstatus is 

toegekend op grond artikel 1 lid 1 onder 7, 8 en 9 Besluit Diversiteit . 

4. Wanneer er aanpassingen of voorzieningen nodig zijn die afwijken 

van de OER (Onderwijs Examen Reglement) wordt door de student 

na overleg met de topsportcontactpersoon een verzoek hiertoe 

ingediend bij de examencommissie om deze aanpassing of 

voorzieningen goed te keuren. Dit verzoek wordt indien nodig 

voorzien van een advies van de topsportcontactpersoon. 
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Artikel 9 – Rollen in begeleiding en advisering  

Om het voor topsportstudenten mogelijk te maken om topsport en studie zo 

goed als mogelijk te combineren, kent Windesheim de volgende rollen in de 

begeleiding en de advisering: 

a. De studentbegeleider, deze is het eerste aanspreekpunt en begeleidt 

de topsportstudent bij zijn/haar studievoortgang en welbevinden. 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.  

b. De topsportcontactpersoon, deze 

i. voert, samen met de topsportcoördinator, de intakegesprekken 

met aankomende topsportstudenten;  

ii. organiseert aan het begin van de studie en bij wisseling van 

studentbegeleider een driegesprek met topsportstudent en 

(nieuwe) studentbegeleider voor informatieoverdracht; 

iii. adviseert de topsportstudent en/of opleiding als er voorzieningen 

en/of aanpassingen nodig zijn vanwege de combinatie topsport 

en studie; 

iv. voert per semester een evaluatiegesprek met de topsportstudent 

over de effectiviteit van de afspraken en getroffen voorzieningen 

en faciliteiten in het kader van zijn topsport; 

v. is achtervang bij eventuele tijdelijke uitval van de vaste 

studentbegeleider; 

vi. en draagt zorg voor het doorsturen van de belangrijkste 

afspraken en de voor wettelijke regelingen relevante verslagen 

van gesprekken (bijvoorbeeld over aangepast curriculum en 

opgelopen studievertraging op grond van de topsport) naar het 

Studiesuccescentrum voor opname in het dossier van de 

betreffende topsportstudent. 
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c. 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 topsportcoördinator 

i. speelt in op relevante, actuele informatie en tendensen in de 

sportwereld; 

ii. (her)ijkt jaarlijks de uitvoerbaarheid van de regeling; 

iii. organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor het topsportnetwerk 

met contactpersonen topsport en externe partijen; 

iv. creëert en onderhoudt draagvlak voor de regeling; 

v. verzorgt de PR en communicatie; 

vi. lost complexere problemen op die opleidings- en 

domeinoverstijgend zijn 

vii. is tevens contactpersoon m.b.t. ontwikkelingen rondom FLOT en 

de statusaanvragen en participeert in de landelijke FLOT 

overleggen, 

viii. monitort de centrale administratie en dossiervorming in het 

studentenvolgsysteem. 

 

 

Artikel 10 – Topsportstudent en media 

1. De student die gebruik maakt van de topsportregeling kan gevraagd 

worden zich minimaal éénmaal per schooljaar beschikbaar voor 

(PR-) activiteiten in het kader van voorlichting of promotie over de 

Windesheim Topsportregeling. Inzet van de topsportstudent wordt 

enkel met instemming van de student en in onderling overleg 

bepaald en is altijd in afstemming met sport- en 

onderwijsprogramma van de topsportstudent. 
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2. De topsportstudent kan de topsportcoördinator voorzien van een 

recente van rechten vrije actiefoto die Windesheim vervolgens mag 

gebruiken bij PR & Marketingactiviteiten van Windesheim. 

3. De topsportstudent houdt de topsportcoördinator op de hoogte van 

deelname aan en/of prestaties bij grote en belangrijke 

evenementen. Wanneer de student ermee akkoord gaat kan 

Windesheim gebruik van zijn of haar naam maken bij de PR & 

Marketingactiviteiten van Windesheim. 

 

 

Artikel 11 - Dossiervorming 

1. Het Studiesuccescentrum 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 topsportstudent gemaakt worden met betrekking tot de 

combinatie van studie en topsport. 

 

 

Artikel 12 – Informatievoorziening en voorlichting 

1. Op de website van Windesheim en op het Intranet is informatie te 

vinden over het topsportbeleid en de topsportregeling van 

Windesheim en de beschikbare voorzieningen en faciliteiten voor 

topsportstudenten.  

2. Voor (aankomende) topsportstudenten zijn er bij de open dagen 

op centraal niveau voorlichtingsbijeenkomsten en per (cluster 

van) opleiding(en) personeelsleden beschikbaar om informatie te 

geven omtrent de mogelijkheden en het gebruik van 

voorzieningen voor topsportstudenten.  
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Artikel 13 - Rechtsbescherming 

1. Tegen besluiten, genomen door de examencommissie alsmede 

de commissie Profileringsfonds, staat beroep open bij het College 

van Beroep voor de Examens.  

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 14 - Slotbepalingen 

Dit reglement kan worden aangehaald als “Topsportregeling”. 

Vastgesteld door het College van Bestuur op 17 december 2020 na 

verkregen instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad op  

17 december 2020. 
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Toelichting op de Topsportregeling  

 

Inleiding 

 

Op 30 september 2013 heeft NOC*NSF het actieplan FLOT 

gepresenteerd en samen met 25 Hoger Onderwijsinstellingen 

ondertekend met als doel om topsportstudenten zodanig te begeleiden dat 

het mogelijk is voor de topsportstudent om zowel op het gebied van sport 

als op het gebied van studie zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 

Windesheim heeft het actieplan op 23 november 2017 ondertekend. De 5 

belangrijkste elementen in het actieplan zijn: ‘Competentiegerichte 

studiekeuze’, ‘Flexibel onderwijs’, ‘Financieel haalbaar onderwijs’, 

‘Transparantie van aangeboden faciliteiten’ en ‘Borging in beleid’. Door 

middel van deze ondertekening draagt Windesheim er zorg voor om de 5 

elementen duurzaam te verankeren in haar topsportbeleid en 

onderstreept Windesheim expliciet het belang om een zo optimaal 

mogelijke ontwikkeling van de topsportstudent op zowel het gebied van 

topsport als studie te realiseren.  

De missie van Windesheim is om actief bij te dragen aan een inclusieve en 

duurzame samenleving. Een samenleving waarin ieder individu gelijke 

rechten en kansen heeft om actief mee te doen. Windesheim vermeldt in 

haar strategische koers 2017-2022 het volgende: 

“Inclusiviteit betekent voor onze hogeschool dat wij iedere student zien als 

een uniek mens met sterke kanten én beperkingen. Wij ondersteunen 

daarom elke student (jongvolwassenen en professionals, nieuwkomers en 

alumni) optimaal om zijn of haar eigen talenten te ontdekken en te 

ontplooien. Elke student krijgt de kans om - met de begeleiding die hij of zij 

nodig heeft - een persoonlijke en uitdagende leerroute uit te zetten, 

vormgegeven in verbinding met wat het werkveld nu en straks vraagt”. 

Differentiatie resulteert voor iedere student in wat Windesheim een ‘eigen 

leerroute’ noemt, die persoonlijk, uitdagend en flexibel is. 
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Topsportstudenten moeten zoveel mogelijk in hun eigen tempo en op de 

momenten die het hen past, kunnen studeren. Windesheim streeft ernaar 

om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de 

topsportstudent. 

Het topsportbeleid sluit aan bij de eisen en uitgangspunten van het 

Actieplan Flexibel Onderwijs en Topsport (FLOT)1 waardoor de 

topsportstudent ook naast en na de sportcarrière een maatschappelijke 

carrière kan opbouwen (duale carrière).  
 

 

Uitgangspunten in deze topsportregeling 

Windesheim hanteert als basis voor deze topsportregeling onderstaande 

uitgangspunten. Deze uitgangspunten gelden voor alle domeinen van 

Windesheim: 

- Windesheim onderkent de positieve uitstraling van 

topsportstudenten door binnen elk Windesheimdomein een 

klimaat te creëren waarin de topsportstudenten zich zo optimaal 

mogelijk kunnen ontplooien;  

- Windesheim wil topsportstudenten faciliteren in de organisatie van 

de studie en daar waar mogelijk en binnen de grenzen der 

redelijkheid voorzieningen bieden om de combinatie topsport en 

studie zo succesvol mogelijk te laten verlopen. Elke 

topsportstudent zal aan dezelfde eindtermen moeten voldoen als 

reguliere studenten om het getuigschrift van de opleiding te 

kunnen behalen; 

- Van de topsportstudent wordt een proactieve houding verwacht. 

Goed zelfstudiemanagement en goede communicatie zijn hierbij 

absolute voorwaarden; 

 
1 1 Actieplan Flexibel Onderwijs en Topsport, zie Actieplan NOC*NSF 

 

http://www.nocnsf.nl/stream/ondertekend-actieplan-flot-januari-2014.pdf
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- Windesheim en de topsportstudent accepteren dat de combinatie 

topsport en studie kan betekenen dat er studievertraging optreedt; 

- Windesheim heeft op het gebied van topsport één centraal 

aanspreekpunt voor (aankomende) topsportstudenten, 

medewerkers en alumni in de vorm van de topsportcoördinator. 

Deze is werkzaam binnen het Studiesuccescentrum en kan 

(aankomende) topsportstudenten, medewerkers en externe 

belanghebbenden informeren over het topsportbeleid en de 

topsportregeling.  

- Binnen elk domein van Windesheim is er per opleiding of 

combinatie van opleidingen minimaal één topsportcontactpersoon 

die (aankomende) topsportstudenten, medewerkers en 

begeleiders kan adviseren, informeren over het topsportbeleid en 

de topsportregeling. 

-  

De aanleiding voor deze vernieuwde Topsportregeling 

De voorliggende regeling is ten opzichte van de voorgaande regeling 

voor een groot deel vernieuwd. Daarvoor waren enkele redenen van 

doorslaggevende betekenis. 

Ten eerste de nieuwe situatie dat zo goed als alle Regionale 

Topsportorganisaties de topsportstatus niet meer toekennen. 

Windesheim zal nu zelf van de regionale talenten moeten toetsen of ze in 

aanmerking komen voor de topsportstatus. De criteria zijn daartoe 

uitgebreid. Zie hieronder ook bij de toelichting op artikel 4. Daarnaast zijn 

de doelgroepen trainers, coaches en sportofficials concreter uitgewerkt 

dan in de vorige versie. De doelgroep E-sporters is volledig nieuw. Bij 

deze aanpassing van de criteria wordt gelijk opgetrokken met andere 

instellingen, zoals Fontys, de Han en Tilburg University. Hun zienswijze 

op topsport en studeren is vergelijkbaar met onze zienswijze. 
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Ten tweede merken de medewerkers die zich met deze topsportregeling 

bezig houden dat het aantal studenten dat gebruik kan maken van deze 

regeling, gestaag groeit. Dat vergt een wat andere organisatie en 

taakverdeling tussen topsportcoördinator en topsportcontactpersonen. 

Om deze redenen zijn het aanmeldproces, het intakegesprek en de 

begeleidende rollen herschreven of nieuw in deze regeling opgenomen. 

Tot slot is met deze herziene regeling de (rechts)positie van de 

topsportstudent steviger neergezet. De vorige versie van de 

topsportregeling bestond uit een beleidsbeschrijvend deel en de regeling. 

Vele onderwerpen die in het beleidsbeschrijvende deel waren 

opgenomen kwamen echter niet terug in de regeling zelf. Zonder opname 

in de regeling was het voor studenten en begeleiders lastig om de goede 

ideeën in het beleidsbeschrijvende deel toe te passen op de concrete 

topsporter. In deze herziene regeling zijn deze ideeën wel zoveel als 

mogelijk in de regeling opgenomen, dit zal de verdere professionalisering 

van ons topsportbeleid ten goede komen. 

 

Toelichting op de criteria onder welke de student een 
topsportstatus kan krijgen (artikel 4) 

Of een student een topsportstatus heeft, werd tot nu toe niet door 

Windesheim vastgesteld, maar door de NOC*NSF en de Regionale 

Topsportorganisaties. Wanneer een student aan hun criteria voldeed, kreeg 

de student de topsportstatus, dit oordeel werd door Windesheim 

overgenomen. Sinds enige tijd nemen de Regionale Topsportorganisaties, 

met uitzondering van één, deze beslissing niet. En met alleen de 

beslissingen van de NOC*NSF zouden een aantal regionale talenten niet 

meer in aanmerking komen voor deelname aan deze topsportregeling. Om 

deze regionale talenten toch te kunnen bedienen neemt de 

topsportcoördinator van Windesheim nu de beslissingen die voorheen door 

de Regionale Topsportorganisaties werd genomen. Dat betekent concreet 

wel dat de criteria om voor deze status in aanmerking te komen, is 
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uitgebreid met de criteria die voorheen door de Regionale 

Topsportorganisaties werden gevolgd voor de beslissing of een student 

voor een (regionale) topsportstatus in aanmerking kwam. 

 

Daarbij zijn deze criteria niet meer opgenomen in de Topsportregeling zelf, 

maar in het Besluit Diversiteit. In dat besluit worden de doelgroepen 

benoemd waar Windesheim extra aandacht en faciliteiten voor beschikbaar 

wil stellen. De student die topsport en studie wil combineren, behoort al 

sinds 2005 tot die doelgroep. 

 

Toelichting op de voorzieningen en faciliteiten (artikel 8) 

De voor de topsporter aanwezige voorzieningen en faciliteiten zijn: 

1. Tegemoetkoming uit het profileringsfonds. Topsportstudenten die in 

aanmerking komen voor de topsportregeling van Windesheim en die 

voldoen aan de criteria van het reglement profileringsfonds kunnen een 

aanvraag indienen voor een Financiële tegemoetkoming uit het 

Profileringsfonds. 

2. Het combineren van topsport en studie wordt vergemakkelijkt wanneer 

voor de topsportstudent een persoonlijke leerroute op maat wordt 

samengesteld. Vaak zal dat een aanpassing van de tentamen-en 

examenregelingen inhouden. Een individuele leerroute kan door de 

topsportcontactpersoon, gemandateerd namens het 

opleidingsmanagement, worden opgemaakt en vastgelegd in een 

studieovereenkomst. Wanneer daarbij afgeweken wordt van de in de 

Onderwijs- en examenregeling opgenomen vereisten, moet deze 

studieovereenkomst worden voorgelegd aan de examencommissie.  

 

Afwijken van de tentamen- en examenregeling is, zonder uitputtend te 

zijn, op de volgende manieren mogelijk: 

• Als blijkt dat een student vanwege trainings- of 

wedstrijdverplichtingen niet of verminderd kan deelnemen aan 
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tentamens, kan de student een verzoek indienen bij de 

examencommissie voor het verplaatsen van tentamens of voor het 

aanvragen van een extra kans om zo alsnog gebruik te kunnen 

maken van twee toetsmomenten per studiejaar.  

• Voor topsportstudenten bestaat ook de mogelijkheid om daar waar 

mogelijk tentamens op een andere locatie, met een alternatieve 

toets of eventueel bij een (inter)nationale partnerinstelling te maken. 

In de Onderwijs- en examenregeling opgenomen extra vereisten, 

zoals bijvoorbeeld de eis dat de eerste kans benut moet zijn om 

voor een verplaatsing van het tentamen of voor een extra toetskans, 

zijn voor de topsportstudent niet van toepassing. 

• Afwijken van een eventuele aanwezigheidsverplichting en 

onderwijsrooster. Wanneer blijkt dat vanwege het trainings-en 

wedstijdschema niet mogelijk is om alle lessen te volgen, kan het de 

topsportstudent helpen om vroegtijdig samen met de opleiding te 

zoeken naar een geschikt rooster. De student kijkt in overleg met de 

topsportconctactpersoon, de studentbegeleider of de docent naar 

mogelijkheden om lessen te volgen bij andere groepen of klassen of 

naar een aangepaste deelname in de les.  

• Een andere mogelijkheid is de aanwezigheidsplicht te compenseren 

met een opdracht of een aanvraag in te dienen bij de 

examencommissie voor een vervangende (individuele) opdracht. 

• Met name in het programma van het propedeutisch jaar wordt uit 

didactische of pedagogische argumenten een aanwezigheid 

verplicht gesteld. Deze aanwezigheidsverplichting is dan in de 

Onderwijs- en examenregeling vastgelegd. Voor de topsportstudent 

zou deze aanwezigheidsverplichting tot een minimum beperkt 

kunnen worden door aanwezigheid alleen verplicht te stellen bij 

lessen waarin deze aanwezigheid noodzakelijk is omdat tijdens de 

lessen de vaardigheden getoetst worden. 
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• 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. Ook het afnemen 

van de toets op een digitale wijze behoort tot de mogelijkheden. 

• Bij groepsopdrachten kan voor de topsportstudent een individuele 

opdracht worden geformuleerd. Of wanneer de student vanwege 

trainings- of wedstrijdverplichtingen niet of verminderd kan 

deelnemen aan groepsopdrachten, kan de student na overleg met 

de begeleidend docent en met zijn of haar medestudenten 

afspraken maken over rol of taken binnen de groep die aansluiten 

bij de verplichtingen, echter zonder concessies te doen aan de 

kwaliteit en/of aan de evenredige verdeling van het werk binnen de 

groep. Indien het niet mogelijk is om hierover afspraken te maken 

kan de topsportstudent een verzoek indienen bij de 

examencommissie voor een aangepaste opdracht of voor het 

verplaatsen van de opdrachten. 

• Topsportstudenten hebben veelal baat bij een Individuele invulling 

van stages en/of afstudeeropdracht. Om topsport en stage te 

kunnen combineren, is het belangrijk om als topsportstudent 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. topsportstudenten zijn 

hierbij bepalend.  

3. Daarnaast wordt voor de topsportstudent in het propedeutisch 

programma die met een positief advies van de studentendecaan 

studeert in een lager studietempo het studieadvies opgeschort ten 

minste op tot de termijn die is afgesproken voor het behalen van de 

propedeuse. De student kan hier bij de examencommissie om vragen. 

Het opschorten van het studieadvies is verder uitgewerkt in het 

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase. 
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4. De topsportstudent komt in aanmerking begeleiding door de 

topsportcoördinator van Windesheim, de topsportcontactpersoon van 

het domein en de eigen studentbegeleider, waarbij de specifieke situatie 

van de topsportstudent duidelijk voor ogen wordt gehouden. 

5. De topsportstudent komt in aanmerking voor een restitutie van de 

kosten voor een fitness-of zwemabonnement van On Campus. De 

kosten van dit fitness-of zwemabonnement van On Campus kunnen 

worden gedeclareerd bij het Studiesuccescentrum door een mail te 

sturen naar Studiesuccescentrum@windesheim.nl met daarbij het 

ingevulde declaratieformulier alsmede een scan van de factuur of 

betalingsgegevens van het fitness-of zwemabonnement van On 

Campus. 

 

 

Toelichting op het gebruik van de naam het het beeldrecht 
van de student (artikel 10) 

Ten behoeve van de marketing van Windesheim kan de student gevraagd 

worden of Windesheim gebruik mag maken van de naam en het beeldrecht 

van de student. Denk aan een artikel in de ‘Win, een krant, twitter, 

sharenet, Linkedin of onze website met daarbij een foto met duidelijk 

herkenbaar de betreffende student. Hoewel de studenten die hier tot nu toe 

voor gevraagd zijn, vol enthousiasme willen meewerken, zijn studenten 

hiertoe niet verplicht. Wanneer student hun naam en beeldmerk niet ter 

beschikking van Windesheim kunnen of willen stellen, heeft dat geen effect 

op de inzet van Windesheim om met de student samen te werken om 

studie en topsport zo goed als mogelijk te combineren. 

mailto:Studiesuccescentrum@windesheim.nl
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