
 
 

 

Bijlagen  1. Topsportstatus NOC*NSF 

   

   
 

Regeling Studeren en topsport aan de Marnix Academie 

 

   

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.  

 

2. Topsporter  

De studentendecaan kent op grond van de geleverde bewijsstukken de topsportstatus binnen de 

opleiding toe aan de student. Voor de status van topsporter komt in aanmerking: 

a. de student met een door NOC*NSF of een stichting Topsport erkende status; 

Bij het NOC*NSF gaat het hierbij om een A-, B- of HP status(zie bijlage 1). Bij een stichting 

Topsport gaat het hierbij om een Internationaal Talent status eventueel aangevuld met de 

Nationaal Talent status. 

b. de student die op nationaal niveau presteert, in Jong Oranje zit, of beschouwd wordt als 

aanstormend talent.  

 

3. Voorwaarden beroep op financiële voorzieningen 

Voor voorzieningen als bedoeld in artikel 4 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 doet, voor zover mogelijk, tevens een beroep op andere voorzieningen. 

 

4. Voorzieningen 

De student/topsporter kan een beroep kan doen op:  

a. Onderwijsvoorzieningen, bestaande uit flexibele onderwijsmogelijkheden en aangepaste 

toetsing, voor zover deze binnen de opleiding zijn te realiseren.  

Onder flexibele onderwijsmogelijkheden wordt verstaan aanpassen van werkvorm, studierooster 

en studietempo. 

b. Financiële voorzieningen, zoals vastgesteld in de Regeling financiële ondersteuning studenten.  

 

5. Verzoek 

De studentendecaan adviseert bij aanvragen van een of meerdere voorzieningen. 

Een verzoek om flexibele onderwijsmogelijkheden wordt ingediend bij de opleidingsmanagers. 

Een verzoek om aangepaste toetsing wordt ingediend bij de examencommissie.  

Een verzoek om financiële voorzieningen wordt ingediend bij het College van Bestuur. 

 

6. Inwerkingtreding 

Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur op 24 september 2012 

Deze regeling  treedt in werking op 1 september 2012 
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Artikelsgewijze toelichting 

 

Artikel 2 

De regeling is bedoeld voor student/topsporters, die behoren tot één van de NOC*NSF 

vastgestelde categorieën topsporters. 

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. 

 

Artikel 4 

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. 
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Bijlage 1: Topsportstatus NOC*NSF 

 

A-status 

De A-status kan je behalen of bevestigen op de volgende manieren:  

1. Meetmomenten: Wereldkampioenschappen of Olympische Spelen. Prestatie-norm: beste 8.  

2. Andere meetmomenten: als er in een jaar geen Wereldkampioenschappen of Olympische 

Spelen worden gehouden, kan er een ander meetmoment worden afgesproken. Prestatie-norm: 

prestatie moet vergelijkbaar zijn met een prestatie bij de beste 8 van de 

Wereldkampioenschappen of Olympische Spelen.  

3. Kwalificatie: voor Olympische en Paralympische Spelen.  

4. Voor Paralympische sporten worden meetmomenten/prestatie-normen op maat vastgesteld. 

Hiernaast moet je je blijven voorbereiden op volgende meetmomenten en deelnemen aan het 

trainings- en wedstrijdprogramma van de bond (of een programma dat is goedgekeurd door de 

bond). 

 

B-status  

De B-status kan je behalen of bevestigen op de volgende manieren:  

1. Meetmomenten: Wereldkampioenschappen, Olympische Spelen. Prestatie-norm: Top 16  

2. Andere meetmomenten: als er geen Wereldkampioenschappen of Olympische Spelen zijn, 

moet er een ander meetmoment worden afgesproken. Prestatie-norm: de prestatie moet 

vergelijkbaar zijn met de prestatie van Top 16 Wereldkampioenschappen of Olympische Spelen. 

3. Voor Paralympische sporten worden meetmomenten/prestatie-normen op maat vastgesteld. 

Hiernaast moet je je blijven voorbereiden op volgende meetmomenten en deelnemen aan het 

trainings- en wedstrijdprogramma van de bond (of een programma dat is goedgekeurd door de 

bond). 

 

HP-status (High Potential status) 

Om een HP-status te halen of te bevestigen moet de sporter prestaties leveren tegen het niveau 

van (minimaal) de 'Top 16 van de wereld'. Hier geldt dat de sporter bijzonder perspectiefvol moet 

zijn. Huidige leeftijd, prestatieniveau en trainingsprogramma moeten deze verwachting 

legitimeren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


