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Regeling Studeren en topsport aan de Marnix Academie  
 
 
Artikel 1. Doelstelling  

Met deze regeling wordt beoogd om het studenten van de Marnix Academie die als Topsporter zijn 
aangemerkt, waar mogelijk en binnen de grenzen der redelijkheid, ter uiteindelijke beoordeling van de 
opleidingsmanager en/of de examencommissie, te faciliteren in hun combinatie topsport/studie.  

Artikel 2. Topsportstatus  

De studentendecaan kent op grond van de informatie op de website van NOC*NSF de topsportstatus binnen de 
opleiding toe aan de student.  
De Marnix Academie erkent daartoe de volgende statussen van het NOC*NSF: 

a. Een topsport status: A-status of High Potential-status (HP) 
b. Een talentstatus: Internationaal (IT), Nationaal (NT) of Beloftestatus 

De student vraagt voorafgaande of direct bij de aanvang van het cursusjaar de status aan bij de 
studentendecaan. 
 
Artikel 3. Voorzieningen  

De student/topsporter kan met een topsportstatus een beroep doen op:  
a. Onderwijsvoorzieningen, bestaande uit flexibele onderwijsmogelijkheden en aangepaste toetsing, 

voor zover deze binnen de opleiding zijn te realiseren. Onder flexibele onderwijsmogelijkheden wordt 
bijvoorbeeld verstaan het aanpassen van werkvorm, studierooster en studietempo.  

b. Financiële voorzieningen, zoals vastgesteld in de Regeling financiële ondersteuning studenten en 
beschreven in het studentenstatuut.  

De studentendecaan adviseert bij het aanvragen van één of meerdere voorzieningen. 
 
Artikel 4. Studieadvies 

Bij het uitbrengen van een studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving zoals in de Onderwijs- 
en Examenregeling opgenomen, dient het college van bestuur bij het uit te brengen advies met betrekking tot 
een topsportstudent, eerst de studentendecaan te raadplegen.  
 
Artikel 5. Voorwaarden om een beroep te doen op voorzieningen  

Voor bovenstaande voorzieningen komt in aanmerking de student, die aan alle onderstaande voorwaarden 
voldoet:  

a. de student is ingeschreven bij de Marnix Academie;  
b. de student heeft de topsportstatus;  
c. de student heeft, voor zover mogelijk, tevens een beroep op andere voorzieningen gedaan.  

 
Artikel 6. Verzoek om gebruik te maken van voorzieningen 

De student maakt elk semester een planning waarbij hij/zij signaleert welke knelpunten er zijn in de combinatie 
topsport en studie en legt deze voor aan de studentendecaan. Samen wordt naar oplossingen gezocht welke 
worden voorgelegd aan betrokken docenten en/of teamleider. 
 
Wanneer het nodig is om af te wijken van de Onderwijs- en Examenregeling, bijvoorbeeld bij aanpassingen 
betreft tentaminering, dient de student daartoe een verzoek in bij de examencommissie. 
Een verzoek om gebruik te mogen maken van financiële voorzieningen, dient de student in bij het College van 
Bestuur.  
 
 

https://nocnsf.nl/athlete-services/teamnl-topsportstatus/a-status
https://nocnsf.nl/athlete-services/teamnl-topsportstatus/a-status
https://nocnsf.nl/athlete-services/teamnl-topsportstatus/hp-status
https://nocnsf.nl/athlete-services/teamnl-topsportstatus/hp-status
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Artikel 7. Inwerkingtreding regeling 

Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur op 16 november 2020. 
Deze regeling treedt in werking op 1 december 2020 en vervangt de Regeling Studeren en topsport aan de 
Marnix Academie 2012. 
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Artikelsgewijze toelichting  
 
Artikel 1 
Een topsporter krijgt hetzelfde diploma als een niet topsporter en zal dan ook aan dezelfde eisen moeten 
voldoen. De faciliteiten zijn gericht op de organisatie van de studie. De Marnixacademie zoekt samen naar 
oplossingen die de combinatie topsport en studie mogelijk maken. 
 
Artikel 3  
Flexibele onderwijsmogelijkheden hebben tot doel de studievertraging ten gevolge  
van de beoefening van topsport zoveel mogelijk te beperken. Hiertoe kunnen, voor zover mogelijk, 
vervangende opdrachten, tentamenregelingen, vrijstelling van aanwezigheidsplicht, etc. behoren.  
 
Indien een student/topsporter in aanmerking komt voor andere voorliggende voorzieningen, zal hij/zij hier 
daadwerkelijk gebruik van moeten maken voordat er een beroep gedaan kan worden op onderhavige regeling. 
Tot andere voorzieningen wordt onder meer gerekend de door NOC*NSF en nationale bonden aan bepaalde 
categorieën topsporters verstrekte financiële vergoedingen en overige faciliteiten, zoals sponsorinkomsten.  
 
 


