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FONTYS TOPSPORTBELEID en TOPSPORTREGELING
Fontys Topsportbeleid
1. Inleiding
In 2013 heeft Fontys Hogescholen samen met NOC*NSF, 15 Hogescholen en 10 Universiteiten de
Flexibele Leergang Onderwijs en Topsport (FLOT)1 ondertekend. De tekst van dit actieplan is in 2019
herzien.
De FLOT schrijft: “Zowel de sport als het Hoger Onderwijs streven naar bevordering van kwaliteit, het
opleiden van talenten en het laten excelleren van talenten. De studerende topsporter is een bijzonder
talent dat juist ook in het Hoger Onderwijs uitgedaagd en gestimuleerd wordt om te groeien naar een
hoog niveau. Het Hoger Onderwijs draagt zorg voor behoud en ontwikkeling van talent en competenties
in de verdere loopbaan, maar speelt ook een cruciale rol in het stimuleren en ontwikkelen van de
topsportcarrière.”
Het actieplan FLOT geeft richting aan Hoger Onderwijsinstellingen om topsportende studenten
zodanig te begeleiden dat het mogelijk is om zich zowel op het gebied van sport als op het gebied van
studie optimaal te kunnen ontwikkelen.
Speerpunten hierin zijn: ‘Competentiegerichte studiekeuze’, ‘Flexibel onderwijs’, ‘Financieel haalbaar
onderwijs’, Transparantie van aangeboden faciliteiten’ en ‘Borging in beleid’.
Doelgroep van het actieplan FLOT is primair de groep topsporters, die vanuit de sportbond een door
NOC*NSF erkende talent- of topsportstatus toegekend heeft gekregen.
Fontys erkent de in het FLOT genoemde statussen voor topsporters en hanteert daarnaast ook
statussen voor talenten in en om de sport. Deze talentstatussen zijn uitgewerkt in de Fontys
Topsportregeling.
In het strategisch plan ‘Fontys For Society 2021-2025’2 geeft Fontys aan dat de maatschappelijke
opdracht van een Hbo-instelling het ontwikkelen van talent is. Daarom spreekt Fontys de ambitie uit om
Talentgericht te zijn in 2025: “We staan bekend als toegankelijke onderwijsinstelling, waar flexibilisering
en digitalisering (online leren en werken) zeker sinds de coronatijd een grote vlucht hebben genomen.
Dat betekent ook dat we zoveel mogelijk aansluiten bij individuele ambities, manieren van leren, en
leervragen van onze studenten”.
Het motto van Fontys luidt: “Iedereen die over de juiste vooropleiding beschikt en bij Fontys zijn talent
wil ontplooien, is welkom. En ieder die bij ons afstudeert, betreedt de arbeidsmarkt
met – op z’n minst – deze bagage: een degelijke basis van toepassingsgerichte kennis, aangevuld met
nuttige en moderne (onderzoeks-)vaardigheden, goede contacten met het werkveld, een sterk besef
van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en een open, tolerante en dus ook interculturele
houding.”
Fontys belooft ieders talent welkom te heten en te ontplooien. “Met behulp van flexibilisering en
digitalisering van het onderwijsproces komt Fontys tegemoet aan de steeds grotere diversiteit in
voorkennis, ontwikkelingswensen, leerstijlen en mogelijkheden van studerenden.”
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Zie: https://nocnsf.nl/athlete-services/teamnlwork-onderwijs/hoger-onderwijs p.1
Zie: https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-for-society-1.htm p.11
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2. Kenmerken topsporters en talenten:
Een student wordt gekenmerkt als Topsporter wanneer deze, conform de doelgroep zoals deze
benoemd is in het FLOT, vanuit de betreffende sportbond een door NOC*NSF erkende talent- of
topsportstatus toegekend hebben gekregen.
Fontys heeft de ambitie uitgesproken om talentgericht te zijn in 2025. Daarom hanteert Fontys, naast
de in de FLOT genoemde statussen voor Topsporters, ook statussen voor Talenten op het gebied van
topsport.
De in het Fontys Topsportbeleid en de Fontys Topsportregeling genoemde Topsporters en Talenten
zijn studenten aan wie op basis van bovengenoemde kenmerk door Fontys de status van Topsporter
of Talent is toegekend.
3. Uitgangspunten van het Fontys Topsportbeleid:
Als basis voor het Fontys Topsportbeleid en de uitvoering daarvan in de Fontys Topsportregeling
hanteert Fontys onderstaande uitgangspunten, die gelden voor alle instituten van Fontys:
- Fontys Hogescholen onderkent de positieve uitstraling van Topsporters en Talenten door
binnen elk Fontys-instituut een klimaat te creëren, waarin zowel Topsporters als Talenten
kunnen excelleren;
- Het Fontys Topsportbeleid en de Fontys Topsportregeling faciliteren de Topsporter en het
Talent in de organisatie van de studie, maar niet in de inhoud ervan. Elke student dient aan
dezelfde eindkwalificaties te voldoen om het getuigschrift van de betreffende opleiding te
kunnen behalen. Fontys creëert daar waar mogelijk maatwerk voor Topsporters en Talenten
om aan deze eindkwalificaties te kunnen voldoen;
- Het creëren van maatwerk in de organisatie van de studie van een Topsporter/ Talent is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van student en opleiding. Dit vraagt om een proactieve
houding van de student. Vaardigheden, die kenmerkend zijn voor een proactieve houding,
zijn plannen (overzicht hebben, knelpunten signaleren), communiceren (medewerking vragen)
en oriënteren (weten wat wel en niet gevraagd mag worden).
- Fontys heeft op het gebied van topsport een centraal aanspreekpunt voor (aankomende)
studenten en voor medewerkers in de persoon van de (plaatsvervangend)
Topsportcoördinator. Deze werkt nauw samen met de Dienst Studentenvoorzieningen en kan
(aankomende) studenten en medewerkers informeren over het Fontys Topsportbeleid en de
Fontys Topsportregeling;
- Het Fontys Topsportbeleid en de Fontys Topsportregeling zijn ondergebracht bij de Dienst
Studentenvoorzieningen; de (plaatsvervangend) Topsportcoördinator is ondergebracht bij
Fontys Sporthogeschool;
- Elk Fontys-instituut kent minimaal één Topsportcontactpersoon, die (aankomende) studenten
en medewerkers kan informeren over de toepassing van het Fontys Topsportbeleid en de
Fontys Topsportregeling binnen het betreffende instituut;
- Fontys en de betreffende Topsporter, dan wel het Talent, accepteren dat het beoefenen van
topsport in combinatie met het volgen van de studie kan betekenen dat er studievertraging
optreedt.
Dit Fontys Topsportbeleid vervangt het ‘Fontys Topsportbeleid’ van 01-09-2017 en is vastgesteld door
het college van bestuur op 26 april 2022, onder voorbehoud van instemming van de cmr.
Deze instemming is verleend op 12 mei 2022.
Het Fontys Topsportbeleid treedt in werking op 1 september 2022.

3

Fontys Topsportregeling
Artikel 1 - Definities
Topsporter

De student, die internationaal presteert op het hoogste
(senioren)niveau binnen een door NOC*NSF erkende
topsportdiscipline, en derhalve een topsportstatus toegekend heeft
gekregen van NOC*NSF en/ of de KNVB.

Talent

De student, die presteert op een niveau onder het niveau, waarvoor
de Topsporter een topsportstatus krijgt toegekend. Dit niveau verschilt
per tak van sport en wordt verder toegelicht in artikel 3b van deze
Topsportregeling.

Topsportcoördinator

De Topsportcoördinator doet voorstellen met betrekking tot het
Topsportbeleid en de Topsportregeling en draagt zorg voor de
implementatie van het beleid in de breedste zin van het woord samen
met de Dienst Studentenvoorzieningen. De Topsportcoördinator is
eerste aanspreekpunt voor (aankomende) studenten en
medewerkers.

Plaatsvervangend Topsportcoördinator:
De Plaatsvervangend Topsportcoördinator werkt samen met de
Topsportcoördinator aan het Topsportbeleid en de Topsportregeling
en vervangt deze bij afwezigheid.
Topsportcontactpersoon

De Topsportcontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen een
Fontys-instituut met betrekking tot topsport. Ieder instituut heeft een
Topsportcontactpersoon die de Topsporter of het Talent ondersteunt
in de breedste zin van het woord.

Studentcoach:

De Studentcoach is de coach van een student, die de student
begeleidt bij vraagstukken omtrent studievoortgang en die de
persoonlijke en de professionele identiteitsontwikkeling van de student
stimuleert, waarbij het talent en het persoonlijk leiderschap van de
student het uitgangspunt zijn.

Commissie Topsport- en Talentstatussen:
Een commissie, met daarin in elk geval de Topsportcoördinator en de
Plaatsvervangend Topsportcoördinator, die kent op basis van het
aangeleverde bewijs de Fontys Topsport- of Talentstatus toe of wijst
of deze afwijst.
De commissie werkt met een huishoudelijk reglement.
Regeling Profileringsfonds

De regeling die betrekking heeft op ondersteuning van studenten, in
de vorm van toekenning van afstudeersteun uit het Profileringsfonds.

Intakegesprek

Een gesprek tussen een aankomend topsportstudent en de
Topsportcoördinator over de haalbaarheid van de gekozen studie in
combinatie met de betreffende tak van sport. Dit intakegesprek vindt
plaats samen met of in overleg met de Topsportcontactpersoon van
de betreffende opleiding. Dit intakegesprek vindt bij voorkeur plaats
voorafgaand aan de aanmelding voor de opleiding.
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Maatwerkgesprek

Een gesprek tussen een student, aan wie een Fontys topsport- of
talentstatus is toegekend en de Topsportcontactpersoon van de
opleiding, waarin de student maatwerk aanvraagt conform de
topsportregeling om aan de eindkwalificaties van de opleiding te
kunnen voldoen. Dit maatwerk vindt in ieder geval plaats bij de start
van de studie en zoveel vaker als nodig is.

FLOT

Flexibele Leergang Onderwijs en Topsport (zie Topsportbeleid)

Artikel 2 - Doel en reikwijdte van de Fontys Topsportregeling
Het doel van het Fontys Topsportbeleid is het creëren van een klimaat, waarin Topsporter en Talent
kunnen excelleren. In deze Fontys Topsportregeling wordt dit doel uitgewerkt in de vorm van
maatwerk, dat een Topsporter of Talent aan kan vragen. Daarnaast vermeldt de Fontys
Topsportregeling de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor de
betreffende voorzieningen.
Het Fontys Topsportbeleid en de Fontys Topsportregeling faciliteren de Topsporter en het Talent in de
organisatie van de studie, maar niet in de inhoud ervan. Elke student dient aan dezelfde
eindkwalificaties te voldoen om het getuigschrift van de betreffende opleiding te kunnen behalen.
Fontys creëert daar waar mogelijk maatwerk voor Topsporters en Talenten om aan deze
eindkwalificaties te kunnen voldoen; De Fontys Topsportregeling is van toepassing op alle studenten
van Fontys. De toepassing van de voorzieningen in de Topsportregeling kan per opleiding verschillen;
dit is ter beoordeling van de examencommissie, eventueel na overleg met de opleiding.
Artikel 3a - Toekenning en registratie Fontys-statussen Topsporters:
De toekenning en registratie van Fontys-statussen voor Topsporters vindt centraal plaats door de
Commissie Topsport- en Talentstatussen.
Voor de status van Topsporter komen studenten in aanmerking met een door NOC*NSF toegekende
A-, Selectie-, Bonds-, Internationaal Talent-, Nationaal Talent-, en Belofte-status. Deze statussen
staan geregistreerd in de database Sporter Statussen Onderwijs (SSO) van NOC*NSF. De
(plaatsvervangend) Topsportcoördinator heeft toegang tot de SSO.
Voor de status van Topsporter komen eveneens studenten in aanmerking met een door de KNVB
toegekende Internationaal Talent-, Nationaal Talent- en Belofte-status. Deze statussen staan
geregistreerd in de database van de KNVB. De (plaatsvervangend) Topsportcoördinator heeft toegang
tot de KNVB-database.
Toekenning van de Fontys Topsportstatus vindt plaats op de volgende wijze:
a) De Topsporter meldt zich jaarlijks aan als Topsporter bij de (her)inschrijving via Studielink of
via de website van Fontys;
b) De Topsportcoördinator van Fontys controleert of de Topsporter is opgenomen in de database
Sporter Statussen Onderwijs (SSO) van NOC*NSF of de database van de KNVB en kent, mits
daartoe gemandateerd door de Commissie Topsport- en Talentstatussen, op basis daarvan
de Fontys Topsportstatus toe of wijst deze af;
c) De Fontys Topsportstatus wordt toegekend voor de duur van een studiejaar of, indien de
status in de loop van het studiejaar wordt toegekend, voor de verdere duur van het studiejaar
d) De Topsportcoördinator registreert de toegekende Topsportstatus bij de Dienst
Studentenvoorzieningen. De student ontvangt een bevestigingsmail van de toegekende
status. De Topsportcoördinator informeert periodiek de Topsportcontactpersoon van het
instituut waar de Topsporter studeert .
e) De Topsporter vraagt vervolgens een maatwerkgesprek aan bij de Topsportcontactpersoon
van de betreffende opleiding. In dit gesprek vraagt de student maatwerk aan conform de
topsportregeling om aan de eindkwalificaties van de opleiding te kunnen voldoen.
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Aangezien NOC*NSF de Nederlandse Topsportkoepel is, kunnen alleen Nederlandse studenten een
topsportstatus aanvragen bij Fontys. Internationale studenten kunnen wel een talentstatus
aanvragen.
Artikel 3b - Toekenning en registratie Fontys-statussen Talenten:
De toekenning en registratie van Fontys-statussen voor Talenten vindt centraal plaats door de
Commissie Topsport- en Talentstatussen.
Voor de status van Talent komen studenten in aanmerking, die als sporter:
- Internationaal presteren op het hoogste juniorenniveau (Europese en
Wereldkampioenschappen, Jeugd Olympische 3 Spelen) binnen een door NOC*NSF erkende
topsportdiscipline;
- Internationaal presteren op het hoogste studentensportniveau (Universiades, Studenten
Wereld Kampioenschappen) binnen een door NOC*NSF erkende topsportdiscipline;
- Nationaal presteren op het hoogste junioren- of seniorenniveau binnen een door NOC*NSF
erkende topsportdiscipline;
- Vanuit een Olympisch Netwerk een RS1-status toegekend hebben gekregen of aantoonbaar
presteren op dat niveau.
- Internationaal presteren op het hoogste seniorenniveau (Europese en
Wereldkampioenschappen) binnen een niet door NOC*NSF erkende topsportdiscipline;
Voor de status van Talent komen eveneens studenten in aanmerking, die als trainer/ coach of official
presteren op het hoogste niveau binnen een door NOC*NSF erkende topsportdiscipline.
Voor trainers/ coaches gelden de volgende criteria:
- Werkzaam zijn als hoofdcoach of –trainer voor een sportbond of club voor tenminste 16 uur
per week, en;
- Werkzaam zijn als hoofdcoach of –trainer van sporters, die beschikken over een NOC*NSFof KNVB-status, of vergelijkbaar4.
Voor officials gelden de volgende criteria:
- Official zijn bij wedstrijden van sporters, die beschikken over een NOC*NSF- of KNVB-status,
of vergelijkbaar, en;
- Als official onderdeel uitmaken van het opleidingsprogramma van een sportbond of club, of;
- Als official een minimum trainings- en voorbereidingsinspanning hebben van 16 uur in de
week;
Toekenning van de Fontys Talentstatus vindt plaats op de volgende wijze:
a) Het Talent meldt zich jaarlijks aan als talent bij de (her)inschrijving via Studielink of via de
website van Fontys;
b) Bij deze (her)inschrijving voegt het Talent bewijs toe van het niveau waarop hij sport.
Mogelijke voorbeelden van bewijs zijn:
a. Kopie Topsportpas Olympisch Netwerk;
b. Kopie Spelerslicentie waar team/ club/ niveau op staat;
c. Officiële brief van de sportbond, waarin het niveau bevestigd wordt;
d. Officiële brief van de club, waarin het niveau bevestigd wordt;
e. Recente resultaten, waaruit blijkt dat de sporter presteert op het vereiste niveau.

3
4

Overal waar in deze tekst ‘Olympisch’ staat, kan ook ‘Paralympisch’ gelezen worden.

Een NOC*NSF- of KNVB-status is alleen beschikbaar voor de sporter zelf, niet voor trainers/ coaches/ officials. De status van
deze sporters is wel een indicatie van het niveau van de sporters aan wie de student, die de talentstatus aanvraagt, training of
coaching geeft, of official is.
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c) Bij sporters, die een Talentstatus aanvragen omdat ze presteren op het hoogste
seniorenniveau (Europese en Wereldkampioenschappen) binnen een niet door NOC*NSF
erkende topsportdiscipline kan aanvullende informatie worden opgevraagd, wanneer het
aangeleverde bewijs onvoldoende duidelijkheid geeft, o.a.:
a. Informatie over hoe de sport is georganiseerd en wat selectiecriteria zijn om te
kunnen presteren op het hoogste internationale niveau;
b. Welke vorm van maatwerk gewenst is vanuit de topsportregeling.
d) Bij trainers/ coaches of officials, die als trainer/ coach of official presteren op het hoogste
niveau binnen een door NOC*NSF erkende topsportdiscipline kan aanvullende informatie
worden opgevraagd, wanneer het aangeleverde bewijs onvoldoende duidelijkheid geeft, o.a.:,
a. De werkrelatie die de trainer/ coach heeft met de club of sportbond waarvoor hij
werkzaam is;
b. Het opleidingsprogramma waar een official deel van uitmaakt bij de sportbond of club;
c. Welke vorm van maatwerk gewenst is vanuit de topsportregeling.
e) De commissie Topsport- en Talentstatussen kent op basis van het aangeleverde bewijs de
Fontys Talentstatus toe of wijst deze af;
f) De Fontys Talentstatus wordt toegekend voor de duur van een studiejaar of, indien de status
in de loop van het studiejaar wordt toegekend, voor de verdere duur van het studiejaar.
g) De Topsportcoördinator registreert de toegekende Talentstatus bij de Dienst
Studentenvoorzieningen. De student ontvangt een bevestigingsmail van de toegekende
status. De Topsportcoördinator informeert periodiek de Topsportcontactpersoon van het
instituut waar de Topsporter studeert .
h) Het Talent vraagt vervolgens een maatwerkgesprek aan bij de Topsportcontactpersoon van
de betreffende opleiding. In dit gesprek vraagt de student maatwerk aan conform de
topsportregeling om aan de eindkwalificaties van de opleiding te kunnen voldoen.
Artikel 4 - Voorzieningen
De toekenning van maatwerkvoorzieningen vindt decentraal plaats binnen de opleiding, waar de
student studeert.
a) Een student, aan wie een Topsport- of Talentstatus is toegekend (hierna te noemen de
student), kan maatwerk aanvragen ten behoeve van de organisatie van hun studie. Om hierin
te kunnen voorzien kent elk Fontys-instituut minimaal één Topsportcontactpersoon.
b) De student maakt afspraken met de Topsportcontactpersoon binnen het instituut. Deze
afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de Topsportcontactpersoon en
de student. De student legt de afspraken vervolgens voor aan de examencommissie ter
fiattering. Voor zover nodig informeert de examencommissie ook anderen binnen de opleiding.
c) De examencommissie heeft de mogelijkheid om de Topsportcontactpersoon geheel of
gedeeltelijk te mandateren om besluiten te nemen met betrekking tot de voorzieningen die
aan de student worden toegekend. Ook andere betrokkenen binnen de opleiding, zoals een
teamleider, coördinator of anderen met een bevoegdheid dienaangaande kunnen hun
bevoegdheid, voor zover het voorzieningen voor topsporters betreft, mandateren aan de
Topsportcontactpersoon.
Het Fontys Topsportbeleid en de Fontys Topsportregeling faciliteren de Topsporter en het Talent in de
organisatie van de studie, maar niet in de inhoud ervan. Elke student dient aan dezelfde
eindkwalificaties te voldoen om het getuigschrift van de betreffende opleiding te kunnen behalen.
Fontys creëert daar waar mogelijk maatwerk voor Topsporters en Talenten om aan deze
eindkwalificaties te kunnen voldoen;
Een student mag maatwerk aanvragen bij de examencommissie of een andere betrokkene binnen de
betreffende opleiding met betrekking tot de organisatie van de studie. Dit maatwerk heeft in elk geval
betrekking op de volgende gebieden:
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Maatwerk onderwijsrooster in relatie tot trainings- en wedstrijdschema:
a) De student kan maatwerk aanvragen met betrekking tot deelname aan de les bij de
desbetreffende docent;
b) Als dit geen oplossing biedt, kan de student maatwerk aanvragen met betrekking tot
aanpassingen van het rooster via de teamleider, de coördinator of een andere verantwoordelijke
binnen de opleiding;
c) Indien aanpassing van het rooster ook geen oplossing biedt, kan de student de examencommissie
om een vervangende opdracht vragen.
Mogelijke vormen van maatwerk met betrekking tot het onderwijsrooster:
 Het volgen van onderwijsactiviteiten bij andere klassen of groepen;
 Het aanvragen van het opnemen van de les door de docent;
 Het online volgen van de les door in te bellen bij de docent of een medestudent;
 Het zichzelf uitdrukkelijk op de hoogte stellen van de gemiste informatie op basis van
beschikbare informatiebronnen en/ of aantekeningen van medestudenten.
Maatwerk met betrekking tot de aanwezigheidsplicht:
Als de inhoud en aard van het onderwijs dit toelaten (dit ter beoordeling door de examencommissie)
kan een student toestemming vragen voor vrijstelling of aanpassing van de aanwezigheidsplicht.
Maatwerk met betrekking tot de groepswerkregeling:
a) Wanneer de student vanwege trainings- of wedstrijdverplichtingen niet of verminderd kan
deelnemen aan groepsopdrachten, kan de student na overleg met de begeleidend docent en met
medestudenten afspraken vastleggen over rol of taken binnen de groep. Uitgangspunt bij deze
afspraken is geen concessies te doen aan de kwaliteit en/of aan de evenredige verdeling van het
werk binnen de groep.
b) Indien het niet mogelijk is om hierover afspraken te maken dient de student een verzoek in bij de
examencommissie voor een aangepaste opdracht of voor het verplaatsen van opdrachten.
Mogelijke vormen van maatwerk met betrekking tot de groepswerkregeling:
 Het op zich nemen van een rol of taken, die op een ander moment kunnen worden uitgevoerd;
 Het op zich nemen van een rol of taken, die op een andere manier kunnen worden uitgevoerd,
bijvoorbeeld online of op afstand.
Maatwerk met betrekking tot de stage- en afstudeerregeling:
a) Opleidingen helpen de student bij het zoeken van topsportvriendelijke stageadressen.
b) Een student kan een verzoek doen aan de examencommissie om door middel van maatwerk de
(afstudeer)stage en/of het afstuderen uit te voeren.
Mogelijke vormen van maatwerk met betrekking tot de stage- en afstudeerregeling:


Het anders indelen van de stagedagen: minder stage-uren op een dag, verspreid over
meerdere stagedagen;



Het uitspreiden van de stage over een langere periode;



Het op zich nemen van stage-opdrachten, die tijds- en plaats-onafhankelijk kunnen worden
uitgevoerd.

Maatwerk met betrekking tot de toetsregeling:
a) Wanneer een student vanwege trainings- of wedstrijdverplichtingen niet of verminderd kan
deelnemen aan toetsen, kan de student met betrekking tot toetsing bij de examencommissie om
maatwerk vragen..
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b) Ook kan de student bij de examencommissie een verzoek indienen voor een extra
toetsmoment.om conform artikel 28 van het OER gebruik te kunnen maken van twee kansen per
studiejaar,
Mogelijke vormen van maatwerk met betrekking tot de toetsregeling:


Het aanvragen van een extra toetsmoment wanneer de student vanwege de topsport geen
gebruik kan maken van een aangeboden herkansing;



Het maken van een toets op een ander moment dan het regulier vastgestelde moment.



Het maken van een toets op een andere manier, bijvoorbeeld online;



Het tijdig aanvragen van maatwerk met betrekking tot inleverdata van beroepsproducten.

Aangepaste propedeuseregeling:
Het beoefenen van topsport door een student aan wie een Topsport- of Talentstatus is toegekend
zoals beschreven in de Topsportregeling, wordt gezien als een bijzondere omstandigheid, op grond
waarvan het uitbrengen van een studieadvies kan worden/wordt uitgesteld.
Voor deze studenten is een minimaal aantal studiepunten vastgesteld dat behaald moet zijn om voor
dit uitstel in aanmerking te komen. Indien een student verwacht dit aantal studiepunten niet te
behalen, kan door de student bij de examencommissie een verzoek worden gedaan om ervan af te
wijken.
Procedure toekennen maatwerk in de organisatie van de studie
Om in aanmerking te komen voor maatwerk zoals hierboven bedoeld, dient de student de volgende
procedure te volgen:
a) In het begin van het studiejaar maakt de student een (half)jaarplanning, waarin zowel studie
als sport zijn opgenomen en bespreekt de student deze met de Topsportcontactpersoon;
b) Voorafgaand aan de lesperiode maakt de student een weekplanning, waarin zowel studie als
sport zijn opgenomen. De student signaleert zelf knelpunten en neemt het initiatief om deze
voorafgaand aan de lesperiode te bespreken met de studentcoach en/ of de
Topsportcontactpersoon;
c) Wanneer op basis van de planning zoals benoemd onder b) de OER niet gevolgd kan worden,
dient de student bij de examencommissie een verzoek in om te mogen afwijken van de OER
dan wel maatwerk toe te kennen. Dit verzoek kan desgewenst worden voorzien van een
advies van de Topsportcontactpersoon.
Artikel 5 – Regeling Profileringsfonds:
Een student, aan wie een Topsport- of Talentstatus is toegekend en die studievertraging oploopt door
het beoefenen van topsport, kan op grond van de Regeling Profileringsfonds afstudeersteun
aanvragen.
De student kan aanspraak maken op voorzieningen op basis van deze regeling wanneer aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
a) De student voldoet aan de eisen, die gesteld worden aan het aanvragen van afstudeersteun;
b) De status van de Topsporter of het Talent is geregistreerd bij de Dienst
Studentenvoorzieningen.
De Regeling Profileringsfonds is in beginsel van toepassing op Nederlandse voltijd- en duaalstudenten.
Zodra er sprake is van studievertraging als gevolg van topsport dient een student contact op te nemen
met een studentendecaan.
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Artikel 6 - Geschillen
Indien zich geschillen voordoen met betrekking tot de toekenning van de Topsport- of Talentstatus of
de toekenning van één of meer voorzieningen, dan kunnen de volgende
rechtsbeschermingsprocedures worden gevolgd.
-

Topsport- of Talentstatus:
Heeft het verzoek betrekking op het verkrijgen van de Topsport- of Talentstatus dan dient de
student zich eerst te wenden tot de Commissie Topsport- en Talentstatussen van Fontys
Hogescholen. Zo nodig kan vervolgens nog een bezwaar op grond van artikel 48 van het
Studentenstatuut Fontys ingediend worden bij het college van bestuur.

-

Voorzieningen:
Heeft het verzoek betrekking op de weigering door de examencommissie van gevraagde
voorzieningen, dan kan een student daartegen in beroep gaan bij het College van beroep
voor de examens zoals beschreven in artikel 46 van het Studentenstatuut Fontys.

De rechtsbescherming van studenten is in hoofdstuk 7 van het Studentenstatuut Fontys uitgewerkt.
Indien een student tegen problemen aanloopt die betrekking hebben op aangelegenheden omtrent
de Topsport- en Talentstatus, kan de student zich te allen tijde wenden tot de Studentcoach, de
Topsportcontactpersoon van de opleiding, de (plaatsvervangend) Topsportcoördinator van Fontys
en/ of een studentendecaan voor advies.
Artikel 7 - Inwerkingtreding
Deze Fontys Topsportregeling vervangt de ‘Fontys Topsportregeling’ van 01-09-2017 en is
vastgesteld door het college van bestuur op 26 april 2022, onder voorbehoud van instemming van de
studentenfractie van de cmr. Deze instemming is verleend op 12 mei 2022.
Deze Fontys Topsportregeling treedt in werking op 1 september 2022.

