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TOPSPORTBELEID OP DE KSE 
 

Inleiding 
Op de KSE weten we dat er leerlingen zijn met uitzonderlijk talent, bijvoorbeeld op het gebied 
van sport, muziek, beeldende kunst en theater. Combinatie van talentontwikkeling en studie 
op de KSE vraagt flexibiliteit van zowel de kant van de school als de kant van het talent zelf 
als van degenen die bij die specifieke talentontwikkeling betrokken zijn. De mate van flexibiliteit 
heeft te maken met de frequentie, tijdstip en tijdsduur van de talentontwikkeling. 
 
Op het gebied van sport wil de KSE een Topsport Vriendelijke School zijn. In overleg met 
de betrokkenen (ouders, leerling, mentor, afdelingsleider en topsportcoördinator) wordt 
getracht de combinatie school en sport zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat de 
sportontwikkeling niet belemmerd wordt en de schoolresultaten van de leerling niet lijden onder 
de sportactiviteiten. 
 
Hieronder benoemen we de voorwaarden waaronder een leerling in aanmerking kan komen 
voor sport specifieke faciliteiten. Vervolgens beschrijven we wat we verwachten tijdens de 
lessen en hoe de procedure verloopt. Tot slot worden de afspraken beschreven. 
 

Voorwaarden 
We hanteren vier topsportstatussen. Iedere topsportstatus heeft zijn eigen kenmerken: 
 

 Gouden status: leerlingen met een geldige NOC*NSF status. 
Deze leerlingen krijgen volledige faciliteiten, aandacht en medewerking conform de 
regels van de onderwijsinspectie, indien het gedrag het toelaat. 

 Zilveren status: leerlingen sporten op het hoogst haalbare niveau binnen hun sport en 
leeftijdscategorie bij een Olympisch erkende sport. 
Deze leerlingen kunnen in overleg aanspraak maken op verlof, indien de 
schoolresultaten en het gedrag het toelaten. 

 Bronzen status: leerlingen zijn bezig met plaatsing of selectie bij het hoogst haalbare 
niveau binnen hun sport en leeftijdscategorie bij een Olympisch erkende sport. 
Deze leerlingen kunnen in overleg aanspraak maken op incidenteel verlof voor selectie, 
trainingen en/of wedstrijden, indien de schoolresultaten en het gedrag het toelaten. 

 Traject status: leerlingen nemen deel aan een traject gericht op talentontwikkeling wat 
ondersteunend is aan de reguliere trainingen bij de vereniging of club. 
Deze leerlingen kunnen in overleg aanspraak maken op incidenteel verlof voor selectie, 
trainingen en/of wedstrijden, indien de schoolresultaten en het gedrag het toelaten. 
Voor het betreffende vak dat geheel of gedeeltelijk gemist wordt, dient de leerling 
minimaal een 7 gemiddeld te staan. Er wordt door de school geen extra begeleiding 
aangeboden, anders dan aan de andere leerlingen zonder talentstatus. 

 

Faciliteiten 
Wanneer aan een leerling een topsportstatus is toegekend, kan de leerling aanspraak maken 
op de volgende faciliteiten: 
 

 Begeleiding: de topsportcoördinator begeleidt de leerling in de gang van zaken 
rondom het combineren van topsport en persoonlijke ontwikkeling van de leerling met 
school. De te bieden begeleiding is bij iedere sport en op ieder niveau anders en voor 
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iedere leerling weer anders. Hier zal maatwerk geboden moeten worden. Hierover 
overleggen leerling, ouders en topsportcoördinator regelmatig met elkaar. 

 Trainingsverlof: als er geen andere mogelijkheid is, kan door de leerling in overleg 
met de topsportcoördinator een trainingsactiviteit onder schooltijd worden gevolgd. Dit 
geldt met name wanneer geen of te weinig trainings-, scholings- of oefencapaciteiten 
voorhanden zijn buiten lestijden. Van deze regeling kan in principe geen gebruik 
worden gemaakt tussen 9.00 en 14.35 uur. 

 Trainings- en selectiedagen: de leerling kan in overleg met de topsportcoördinator 
de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan trainings- en selectiedagen. 

 Wedstrijden en uitvoeringen: de leerling kan in overleg met de topsportcoördinator 
de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan: 

o wedstrijden waarin een selectie moet worden afgedwongen 
o wedstrijden op internationaal niveau 
o wedstrijden voor nationale teams 

 

Verwachtingen op school 
Een leerling met een topsportstatus is een voorbeeld voor andere leerlingen op de KSE op het 
gebied als bijvoorbeeld gedrag, inzet en motivatie. De leerling stelt zich open en positief op 
ten opzichte van school en voldoet aan de standaard verwachtingen, conform de regels van 
de onderwijsinspectie. Als dit niet goed gaat, gaat de topsportcoördinator in gesprek met de 
leerling en de ouders. 
 
Het blijft de verantwoordelijkheid van de leerling zelf en van zijn ouders dat de prestaties op 
school in orde blijven. 
 
Lesuren die gemist worden, moeten door zelfstudie worden ingehaald. De leerling gaat 
hierover in gesprek met de topsportcoördinator. Deze draagt samen met de leerling zorg voor 
de communicatie met de betreffende docenten. 
 
Proefwerken gaan altijd voor, tenzij er een ander moment kan worden geregeld met de 
docent. Proefwerken en overhoringen kunnen in overleg met de betreffende docent op een 
ander moment gemaakt worden, bij voorkeur gepland voordat de sportactiviteit plaats vindt. 
 
Deelname aan de lessen lichamelijke opvoeding is verplicht. Uitgangspunt is dat de lessen 
niet storend mogen zijn in de trainingsopbouw. In dat geval worden de lessen lichamelijke 
opvoeding in overleg met de betreffende docent op een andere manier ingevuld. In de overige 
perioden neemt de leerling zonder terughoudendheid deel aan de lessen. Risicovolle situaties 
kunnen in overleg met de topsportcoördinator en de betreffende docent vermeden worden. 
Een inhaalprogramma voor de gemiste lessen LO wordt per rapportperiode in overleg met de 
topsportcoördinator en de betreffende docent doorgesproken. 
Wanneer de leerling lichamelijke opvoeding als examenvak heeft gekozen (BSM/LO2), moet 
er aan de diverse verplichte onderdelen van het schoolexamen altijd worden voldaan. Dit geldt 
voor zowel de theoretische als de praktische onderdelen. 
 

Procedure 
Als een leerling een aanvraag wilt indienen voor een topsportstatus, dienen de 
ouders/verzorgers samen met de leerling een aanvraagformulier topsportstatus in te vullen 
en in te leveren bij de topsportcoördinator (dhr. S. Blenk). Deze bespreekt de aanvraag met 
zowel de mentor als de afdelingsleider en kent vervolgens wel of geen status toe. De uitkomst 
hiervan wordt gecommuniceerd met zowel de ouders/verzorgers als met de leerling zelf en 
vastgelegd in Magister. 
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Als aan een leerling een topsportstatus is toegekend en de leerling bijzonder verlof nodig heeft, 
wordt dit aangevraagd middels het formulier verlofaanvraag topsport. Ook deze dienen de 
ouders/verzorgers samen met de leerling in te vullen en in te leveren bij de topsportcoördinator. 
De toekenning of afwijzing hiervan wordt gecommuniceerd met zowel de ouders/verzorgers 
als met de leerling zelf en vastgelegd in Magister 
Een toekenning van bijzonder verlof wordt indien nodig aangevuld met een inhaalprogramma. 
 

PR 
Indien een leerling gebruik maakt van de geboden faciliteiten, geeft hij/zij daarmee de KSE 
toestemming om hiermee naar buiten te treden in het kader van de profilering van de school 
en het vergroten van naamsbekendheid in dit kader. 


