
 

 

Beleid topsport Groene Hart Lyceum 

 

Inleiding 

Het Groene Hart Lyceum heeft leerlingen met bijzondere talenten, waaronder sport. Om de 

topsportleerling zoveel mogelijk zichzelf te laten ontwikkelen, hebben wij een begeleidingsstructuur 

ontwikkeld. Deze begeleiding geeft de talentvolle leerling ruimte om zo goed mogelijk te kunnen slagen 

op het gebied van zowel sport als school. 

 

Welke leerlingen komen in aanmerking voor faciliteiten topsport? 

Om aanspraak te kunnen maken op de topsport faciliteiten dient een leerling een status toegekend te 

hebben gekregen door de betreffende sportbond. De sportbonden en/of NOC*NSF bepalen of de sporter 

voor de onder 1 en 2 genoemde statussen in aanmerking komt. Voor voetballers stelt de betaald 

voetbalorganisatie (BVO) vast of een sporter een status heeft.   

1. Een landelijke status A (beste 8 van de wereld), B (beste 16 van de wereld) of HP (High 

 Potential, jonge sporter die doorstroomt naar wereldtop).  

2. Een internationaal talent, nationaal talent of belofte.   

3. Bij te jonge leeftijd voor een belofte of bij sporters in een categorie 2 sport (sport zonder 

NOC*NSF  

 status): Een erkenning door de sportbond als talent en ondersteuning door het Olympisch Netwerk.    

 

Leerlingen die in aanmerking willen komen voor de faciliteiten topsport vullen het aanvraagformulier 

faciliteiten topsport (bijlage 1, voorzien van de nodige bewijsstukken) in en leveren dit in bij de 

topsportcoördinator ter beoordeling.  

 

Faciliteiten topsport Groene Hart Lyceum 

Zodra de leerling een topsportstatus heeft ontvangen, komt de topsportleerling in aanmerking voor de 

volgende faciliteiten:  

 

1. Begeleiding topsportcoördinator 

De topsportcoördinator coördineert de afstemming tussen school en de (sport)verplichtingen van de 

leerlingen met een topsportstatus. De topsportcoördinator stemt met ouders, leerling en 

sportvereniging/bond enerzijds en de school anderzijds de volgende zaken af: 

 

- Dient verzoek in bij unitleiding van desbetreffende afdeling voor het verzetten van toetsen, indien 

noodzakelijk vanwege afwezigheid; 

- heeft contact met de topsportleerling over eventuele roosterwijzigingen; vrijstellingen of 

verlofaanvragen;  

- houdt Magister bij, zodat elke docent op de hoogte is; 

- zorgt dat structurele roosterwijziging in Magister wordt opgenomen;  

- houdt het dossier* van de topsportleerling bij; 

- maakt een plan van aanpak voor het aangepaste onderwijsprogramma (zie bijlage 2);  

- informeert leerplichtambtenaar, indien nodig.  

 

*Dossier houdt in: inschrijfformulier, de trainingstijden, de brief vanuit de trainer en de wedstrijdkalender in een google drive 

document.  

 

2. Verlof of vrijstelling 

Leerlingen met een topsportstatus hebben de mogelijkheid verlof of vrijstelling aan te vragen voor 

training en wedstrijden. De leerling en zijn ouders dienen een schriftelijke aanvraag voor bijzonder verlof 

of vrijstelling in bij de topsportcoördinator (zie bijlage 3). De aanvraag dient, als het gaat om kortdurend 

verlof, minimaal tien schooldagen van tevoren worden ingediend. De topsportcoördinator neemt in overleg  

met unitleiding een besluit over het verlenen van verlof of vrijstelling.  

 



 

 

 

 

 

Algemene voorwaarde: 

Voorwaarde voor het verlenen van een vrijstelling op basis van de status is dat de topsportleerling voor 

alle vakken goede resultaten heeft. Bij elke periode is het van belang dat er sprake is van een overgang 

naar de volgende klas. De status kan voortijdig worden beëindigd indien cijfers, algemeen functioneren, 

werkhouding en gedrag tegenvallen.  

 

De topsportcoördinator informeert leerling en ouders schriftelijk over het besluit.  

 

Deelname aan de lessen Lichamelijke opvoeding 

De leerling zal deelnemen aan de lessen lichamelijke opvoeding, behalve als anders is vastgesteld met 

topsportcoördinator. Hierbij is het uitgangspunt dat de lessen lichamelijke opvoeding niet storend mogen 

zijn in de trainingsopbouw. Indien dit wel het geval is, dan kan de topsportleerling met de docent 

lichamelijke opvoeding besluiten dat de leerlingen niet (actief) hoeft deel te nemen aan de les. Dit wordt 

per les bekeken.  

 

De leerling met een topsportstatus die een ontheffing heeft voor de les Lichamelijke Opvoeding, mag in 

overleg met de topsportcoördinator gebruikmaken van de mediatheek/zelfstudie ruimte voor het 

zelfstandig maken van huiswerk. Dit is onder toezicht van de mensen van de mediatheek. 

 

Procedure verlenging faciliteiten topsportstatus 

Jaarlijks dient beoordeeld te worden of een leerling nog recht heeft op faciliteiten in het kader van het 

topsportbeleid. De topsportcoördinator verricht daartoe de volgende checks en handelingen: 

- Indien de NOC*NSF/Olympisch Netwerk status of de sportbond waaruit status 1, 2 of 3 nog van 

kracht is, kunnen de faciliteiten worden verlengd; 

- De topsportcoördinator neemt aan het begin van het jaar contact op met de leerling en ontvangt 

een ondertekende brief van de vereniging;  

- Aan het begin van het schooljaar worden de trainingstijden bekend gemaakt en wedstrijden die 

bekend zijn schriftelijk doorgegeven;  

- De faciliteiten van de topsportstatus kunnen worden ingetrokken indien behaalde cijfers, het 

functioneren en werkhouding niet naar behoren zijn na een waarschuwing.  

 

 

 


