Overzicht veel voorkomende knelpunten en oplossingen Topsport & Studie
Knelpunt
Student kan een les
niet volgen i.v.m.
training of
wedstrijd

Voorgestelde oplossing
Meestal: student vraagt toestemming
om les te volgen bij andere klas/ groep

Akkoord vragen bij…
Topsportcontactpersoon
Betrokken docent(en)

Student kan
verminderd
deelnemen aan
groespopdrachten
i.v.m. trainingen of
wedstrijden.
Student heeft een
conflict tussen
gevraagde stageuren en trainingen
of wedstrijden.
Student kan niet of
verminderd
deelnemen aan
toetsen i.v.m.
trainingen of
wedstrijden.
Student is niet in
staat om de
propedeuse te
behalen binnen één
jaar vanwege de
combinatie topsport
& studie.
Student loopt
studievertraging op
door het beoefenen
van topsport.

Meestal: student maakt afspraken met
begeleidend docent en medestudenten
over rol of taken en communiceert deze
via de mail naar betrokken docenten en
studenten.

Topsportcontactpersoon
Betrokken docent(en)
Medestudenten

Meestal: student maakt afspraken met
de stage m.b.t. aanwezige dagen en
tijden en communiceert deze via de
mail naar betrokkenen.

Topsportcontactpersoon
Stagebegeleider/
stagedocent.
Soms: stagecoördinator
of examencommissie.
Topsportcontactpersoon
Examencommissie

Meestal: student vraagt bij de
examencommissie toestemming om het
moment van toetsing te verschuiven.

Aanvullende informatie
Uitgangspunt is dat een topsportstudent aan dezelfde (toets)eisen voldoet als
een niet-topsporter. Oplossingen hebben dus altijd als doel om de student te
helpen in te halen of bij te werken wat hij gemist heeft.
Zie topsportregeling voor andere oplossingen voor dit knelpunt.
Uitgangspunt is dat een topsportstudent aan dezelfde (toets)eisen voldoet als
een niet-topsporter. Oplossingen hebben dus altijd een evenredige verdeling
van het werk binnen de groep als doel.
Zie topsportregeling voor andere oplossingen voor dit knelpunt.
Uitgangspunt is dat een topsportstudent aan dezelfde (stage)eisen voldoet als
een niet-topsporter. Oplossingen hebben dus altijd als doel dat de stage aan de
eisen van de opleiding voldoet en te organiseren is rondom de sport.
Zie topsportregeling voor andere oplossingen voor dit knelpunt.
In verband met de organiseerbaarheid van de toetsing lijken oplossingen, die
gebruikmaken van bestaande toetsmomenten vooral succesvol te zijn. Regulier
waar mogelijk, aangepast waar nodig.
Zie topsportregeling voor meer informatie.

Meestal: student vraagt bij de
examencommissie uitstel van het
bindend studieadvies aan.

Topsportcontactpersoon
Examencommissie

Het beoefenen van topsport door studenten die in aanmerking komen voor de
Fontys Topsportregeling wordt gezien als een bijzondere omstandigheid, op
grond waarvan nog geen studieadvies wordt verstrekt in gevallen waarin
andere studenten een bindend negatief studieadvies zouden ontvangen.
Zie topsportregeling voor meer informatie.

Student maakt een afspraak met een
studentendecaan voor het aanvragen
van afstudeersteun op grond van de
profileringsregeling.

Studentendecaan

De student kan aanspraak maken op voorzieningen op basis van deze regeling
wanneer aan de volgende voorwaarden wordt 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.
Zie Studievertraging & financiën voor meer informatie.

