
Talenten op het Keizer Karel College 

Inleiding 

Op het Keizer Karel College (KKC) worden leerlingen opgeleid om een havo- of vwo-diploma te 

behalen. Sommige leerlingen hebben naast hun schoolcarrière ook nog een ander talent, zoals 

uitblinken in sport. Het kan voorkomen dat school- en sportbelangen botsen, vandaar dat het KKC 

zich in 2010 heeft geconformeerd aan de afspraken met Stichting Topsport Amstelveen (zie hiervoor 

bijlage 1). Deze afspraken zijn nog steeds geldend en inmiddels uitgebreid voor leerlingen die bijv. 

uitblinken in muziek. 

Voor leerlingen die talent zijn in hun sportdiscipline zijn afspraken gemaakt hen zo veel mogelijk 

tegemoet te komen. Deze tegemoetkoming gaat echter niet zover als sommige 

topsporttalentscholen / LOOT-scholen kunnen bieden 1.  

Inmiddels is STAV over gegaan in stichting Amstelveensport. Voor meer informatie, zie hun website: 

Talenten - AmstelveenSport. De contactpersoon is Ron Berteling: r.berteling@amstelveensport.nl . 

Wat kan het KKC bieden voor talentvolle leerlingen? 

Het doel van het protocol is voor leerlingen om faciliteiten te verkrijgen om hun sport op het 

gewenste niveau te kunnen bedrijven. Het KKC zal binnen de grenzen van hun onderwijskundige 

doelstelling haalbare faciliteiten bieden. Zaken waar dan aan gedacht kan worden zijn: 

• Vrij van lessen i.v.m. met training dan wel wedstrijden 

• Mogelijkheid tot aangepaste toetsing ( aangepast op training- en wedstrijdprogramma ) 

• Andere door de school toe te kennen faciliteiten  

Omdat het KKC geen topsporttalentschool / LOOT-school is, zijn er geen uitzonderingen op de 

leerplichtwet mogelijk. Daarmee is een vrijstelling voor een bepaald vak, bijvoorbeeld lichamelijke 

opvoeding, niet mogelijk. Dit betekent tevens dat een uitzondering op het examenreglement (bijv. 

voor schoolexamens of toetsweken) niet gemaakt kan worden. 

Hoe kan een talentvolle leerling in aanmerking komen voor bepaalde faciliteiten? 

Een talentvolle leerling meldt zich aan bij Amstelveensport. Deze geeft vervolgens een advies aan 

leerling/ouders/school over eventuele studiefaciliteiten. De school, bij het KKC de afdelingsleider of 

leerling coördinator, neemt vervolgens een beslissing over welke faciliteiten worden toegekend en 

voor welke termijn deze gelden. Deze faciliteiten worden voor maximaal 1 jaar toegekend en altijd in 

overleg met ouders/verzorgers. 
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Welke interne procedures volgen wij bij talentvolle leerlingen? 

1) De ouders/verzorgers melden een leerling aan bij Amstelveensport.nl . 

2) Amstelveensport geeft een advies over de status van de leerling. 

3) Indien dit advies positief is, gaan ouders/verzorgers in overleg met de afdelingsleider/leerling 

coördinator over bepaalde faciliteiten. 

4) De afdelingsleider/leerling coördinator geeft toekomstig verzuim door aan de absenten 

coördinator. 

5) De mentor onderhoudt op regelmatige basis contact met de leerling en zijn ouders over de 

voortgang. 

6) De afdelingsleider/leerling coördinator maakt een aantekening in het logboek in het 

leerlingvolgsysteem. 

7) Mochten de resultaten daar aanleiding toe geven, of het niet nakomen van afspraken, dan 

vervallen de faciliteiten. 
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Bijlage 1: Samenwerkingsprotocol Stichting Topsport Amstelveen (STAV): maart 2010 

 

 

 

 
 
Samenwerkingsprotocol  
 

 

 
Protocol van afspraken tussen de Stichting Topsport Amstelveen (STAV) 
en de scholen voor Voortgezet Onderwijs in Amstelveen. 

 
 

Ondergetekenden: 
 

 
D. Landsaat, directeur van de Stichting Topsport Amstelveen, hierna te noemen 
de STAV. 

 
M. Manders, rector  van Het Amstelveen College, hierna te noemen 

Amstelveen College   
 
W. Ris, conrector van het Keizer Karel College, hierna te noemen KKC 

 
H.A.C . de Weerd,  algemeen directeur van de Panta Rhei, hierna te noemen 

Panta Rhei 
  
T. N. Liefaard, rector van het Hermann Wesselink College, hierna te noemen 

HWC 
 

 
 
Overwegend dat: 

   
⚫  De STAV in het leven is geroepen om topsport in Amstelveen te 

bevorderen. 
⚫  Het ondersteunen van talentontwikkeling in de ruimste zin een van de 

kerntaken is van de STAV. 

⚫  Een belangrijk onderdeel van die ondersteuning is het bevorderen dat 
sporttalenten studiefaciliteiten verkrijgen teneinde hun sport op het 

gewenste niveau te kunnen bedrijven. 
⚫  De in hoofde genoemde scholen voortgezet onderwijs bereid zijn om 

binnen de grenzen van het voor hun onderwijssysteem en -doelstellingen 

haalbare, faciliteiten voor sporttalenten te bieden. 
⚫  Partijen hun nadere afspraken ter zake in dit protocol wensen vast te 

leggen.  
 



Komen als volgt overeen: 

 
De status van talent 

Om in aanmerking te kunnen komen voor onderwijsfaciliteiten dient de 
leerling/sporter door de STAV te zijn aangemerkt als: “talent” of  “topper”, voor 
het verkrijgen van de ‘topsport status’.   

De STAV hanteert hiervoor criteria die door de betreffende sportbond(en) dan 
wel NOC/NSF (zullen) worden gesteld. 

Voorts dient het te gaan om sporters die bij een Amstelveense sportvereniging 
hun sport bedrijven, dan wel individueel hun sport bedrijven en in  Amstelveen 
woonachtig zijn.  

 
 

Onderwijsfaciliteiten 
Partijen spreken als hun oordeel uit dat de scholen, met in achtneming van hun 
verantwoordelijkheid voor de primaire taak: de succesvolle scholing van de 

leerling, zich zullen inspannen om de leerling-sporttalenten/-toppers zo goed 
mogelijk tegemoet te komen als het gaat om de verlening van onder meer de 

navolgende studiefaciliteiten, met als uitgangspunt het behalen van het diploma: 
 

⚫   Vrij van lessen i.v.m. met training dan wel wedstrijden 
⚫   Mogelijkheid tot aangepaste toetsing (aangepast op training- en 

wedstrijdprogramma ) 

⚫   Andere door de school toe te kennen faciliteiten  
 

Noot: uiteindelijk zullen aanvragen tot extra ondersteuning of andere faciliteiten 
voor de topsporter op de school altijd door de ouders gedaan moeten worden en 

nooit door de vereniging. 

 
 

Procedure aanvraag status talent en studiefaciliteiten 
⚫  Aanvragen om als talent in aanmerking te komen voor studiefaciliteiten 

zullen primair worden gericht aan dan wel door de school worden 

doorverwezen naar het bureau van de STAV. 

⚫   Aanvragen ten behoeve van sporters dienen in de regel te worden gedaan 

door of namens de vereniging waarvan hij/zij lid is. Individuele sporters, 
die niet bij een vereniging kunnen zijn aangesloten kunnen ook een 
aanvraag bij de STAV indienen, zo mogelijk ondersteund door een 

verklaring van de betreffende bond. 
De aanvraag bevat, naast een onderbouwd verzoek om als talent/topper te 

worden aangemerkt tevens een overzicht van de studiefaciliteiten die van 
de school worden gevraagd. 

⚫   De STAV geeft zo nodig de sporter al dan niet vergezeld van diens 

ouders/wettelijk vertegenwoordigers de gelegenheid om de aanvraag 
nader te komen toelichten. 

⚫  De STAV beslist binnen 4 weken na binnenkomst over de aanvraag voor 
zover het de talentstatus van de sporter betreft.  
 

Tevens vormt zij zich een oordeel over de aard van het verzoek voor het 

verkrijgen van studiefaciliteiten.  



In geval van een positief oordeel over de talentstatus deelt zij zulks 

schriftelijk mee aan de school; tevens geeft de STAV een advies over het 
verzoek voor studiefaciliteiten.       

 
 
Procedure toekenning faciliteiten  

⚫   Welke faciliteiten geboden (kunnen) worden en zo ja voor welke termijn en 
onder welke voorwaarden zal per aanvraag door de school worden 

beoordeeld.  

⚫  Elke leerling heeft een vast contactpersoon op de school, deze 
contactpersoon is het aanspreekpunt voor de STAV en andere direct 

betrokkenen (leerling/ouders/ vereniging etc.), waarmee het contact over  
aanvragen voor studiefaciliteiten wordt onderhouden. 

⚫   De via de STAV ingediende aanvraag (met onderbouwing en advies) wordt 
door de contactpersoon in de school in samenspraak met zijn collega’s 
afgewikkeld.  

Zo nodig en desgewenst worden ook de leerling en diens ouders/wettelijk 
vertegenwoordigers en/of anderen, zoals de STAV geconsulteerd.   

⚫   De beslissing op de aanvraag geschiedt binnen een termijn van 4 weken  
De beslissing bevat de motivering voor toekenning c.q. afwijzing  en in 

geval van (gehele of gedeeltelijke) toewijzing de vorm waarin en 
voorwaarden waaronder dit zal geschieden.  

⚫   In geval van afwijzing zal de school in de regel een advies geven aan de 

leerling omtrent andere mogelijkheden die het onderwijs biedt.  

⚫   De intern door de school genomen beslissing wordt door de coördinator 

aan alle externe betrokkenen kenbaar gemaakt. 

⚫   Tegen een beslissing van de school staat geen beroep of ander 
rechtsmiddel open. 

 
 

Afstemming tussen partijen  
Partijen zullen regulier doch tenminste 2x per jaar gezamenlijk evalueren over de 
werking van de afspraken in dit protocol. 

Tot aanpassing van de afspraken die een wijziging van dit protocol inhouden 
wordt louter in unanimiteit besloten. De STAV zal in geval van de wijzigingen het 

protocol terstond actualiseren en een nieuwe versie aan partijen doen toekomen.  

 
Met inachtneming van de eigenaard van ieders onderwijssysteem zullen de 

scholen trachten om in overleg het faciliteitenmodel dat voor talenten/toppers  
wordt gehanteerd geldende de looptijd van dit protocol veel mogelijk te 

uniformeren en verder inhoud geven.    
 
Duur en opzegging 

Dit protocol wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. 
Aanpassingen worden geacht te werken vanaf het moment van ondertekening 

door Partijen 
Elk der scholen kan om hun moverende redenen de werking van dit protocol 
jegens hen bij schriftelijke opzegging beëindigen.  



De STAV zal zich aan de regels van dit protocol committeren gedurende de 

looptijd. 
 

 
Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud op 18 maart 2010 
 

STAV      Amstelveen College                 
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