Protocol topsport Het Baarnsch Lyceum
Waarom?
● Leerlingen die op topsport-niveau bezig zijn buiten school, de mogelijkheid bieden om school en
sport goed te combineren
● Vakdocenten en mentoren duidelijkheid geven over de mogelijkheden van een leerling op grond
van het protocol.
● Duidelijke verwachtingen scheppen voor de docent/mentor en de leerling.
Voor wie?
● Voor leerlingen die aan de talentstatus van het NOC/NSF voldoen.
Eisen voor de leerling
● Voldoen aan het niveau dat door het NOC/NSF wordt gesteld (zie bijlage).
● Een contactpersoon hebben bij de betreffende vereniging/bond teneinde begeleiding van school
mogelijk te maken.
● Deze contactpersoon geeft openheid van zaken omtrent het programma van trainingen en
wedstrijden van de leerling. Indien mogelijk is het van belang dat dit ruim van tevoren bekend
wordt gemaakt.
● Inzet tonen op de aanwezige momenten en zich houden aan de gemaakte afspraken.
● Bereidheid tot flexibel werken teneinde de gehele stof toch te kunnen volgen of maken.
● Voldoen aan : voldoende inzet en voldoet aan de schoolovergangsnormen.
Protocol
De volgende afspraken zouden in het protocol vastgelegd kunnen worden.
1. De leerling/ouders nemen contact op met de topsportcoördinator om te overleggen over
mogelijke aanpassingen ivm trainingen cq wedstrijden.
2. De talentvolle leerlingen volgen in principe het reguliere les- en schoolprogramma. Echter daar
waar deze leerling in de knel komt vanwege tijdgebrek zal voor deze leerling “op maat” naar een
passende oplossing gezocht moeten worden.
3. Indien noodzakelijk voor het training- dan wel wedstrijdschema mogen lessen worden gemist. De
topsportcoördinator stelt in overleg met de afdelingsleider, de leerling en zijn ouders en de
desbetreffende docenten een aangepast rooster samen. Indien nodig gebeurt dit ook in overleg
met de begeleider vanuit de vereniging/sportbond.
4. Toetsen die vanwege topsportactiviteiten worden gemist, mogen worden ingehaald (het initiatief
ligt bij de leerling).
5. De topsportcoördinator spant zich in om de stof van de gemiste lessen, op verzoek van de leerling,
toegankelijk te maken indien dit noodzakelijk is. Het initiatief ligt hierbij bij de leerling, de docent
inspanningsverplichting.
6. Het aantal uren LO kan worden aangepast. Tijdens deze uren kan de leerling in de studiezaal of in
een parallelles aan het werk.

N.B. Net als de afspraken voor de zorgleerlingen, gelden niet alle afspraken voor alle topsportleerlingen.
Welke afspraken gelden, is afhankelijk van de leerling cq de sport en wordt vastgelegd in overleg met de
afdelingsleider en de topsportcoördinator.
Rol van de topsportcoördinator
● Het bepalen van de sportstatus van het talent op basis van het aanvraagformulier
● Toekennen c.q. afwijzen van een sportstatus
● Als de sportstatus is vastgesteld, heeft de topsportcoördinator een intakegesprek met de leerling.
● Bemiddelen tussen leerling, docent, ouders, coaches, bonden etc. over zaken die te maken hebben
met de voortgang van de studie van een leerling
● Roosters aanpassen en verlof regelen
● Betrokken vakdocenten en mentor informeren over gemaakte afspraken en voortgang
● Het houden van individuele voortgangsgesprekken met de topsportleerlingen.
● Sportieve prestaties sporttalenten volgen en zo nodig adviseren.
Traject
Het traject ziet er als volgt uit:
1. Een leerling die in aanmerking wil komen voor het protocol neemt contact op met de
topsportcoördinator.
2. De leerling vult een intakeformulier in.
3. De topsportcoördinator bepaalt samen met de afdelingsleider aan de hand van het formulier of de
leerling voldoet aan de NOC/NSF-normen en dus in aanmerking komt voor het topsportprotocol.
4. De topsportcoördinator regelt een gesprek de leerling en eventueel zijn ouders om precieze
afspraken vast te leggen. Bij dit gesprek kan ook de contactpersoon vanuit de vereniging/sportbond
worden uitgenodigd.
5. Een verslag van het gesprek komt in SOM te staan en wordt met de mentor gedeeld.
6. De topsportcoördinator is contactpersoon voor leerling, ouders, trainer en docenten.
7. Wanneer de leerling zich niet houdt aan de eisen van het topsportprotocol nemen de
afdelingsleider en de topsportcoördinator een besluit over het wel/niet behouden van de
topsportfaciliteiten.
8. Iedere periode bepaalt de topsportcoördinator in samenspraak met de afdelingsleider of de leerling
zijn topsportstatus mag behouden (inclusief de daarbij afgesproken faciliteiten).

Bijlage
Wanneer krijg je een topsportstatus? Het NOC/NSF heeft voor LOOT-scholen de volgende eisen geformuleerd:
1.
2.
3.
4.

Je behoort in jouw leeftijdsgroep binnen de tot de top 10 van Nederland.
Je maakt deel uit van een nationale (jeugd)selectie.
Je maakt deel uit van een regionale of districtsvertegenwoordiging
Je hebt een top 10 notering op een officiële nationale ranglijst.

Punt 1 en 4 mogen wellicht wat vaag over komen. Echter in de meeste gevallen zal er dan ook sprake zijn van punt 2
of 3. Bij onzekerheid over het niveau wordt dit bij de betreffende bond getoetst.
Topsportstatussen volgens NOCNSF;
A - status:
(top-8 prestaties op WK, Olympische Spelen en/of Internationale topsportevenementen met zwaar internationaal
deelnemersveld)
B - status:
(top-16 prestaties op WK, Olympische Spelen en/of Internationale topsportevenementen met zwaar internationaal
deelnemersveld)
HP - status:
(High Potential-status voor sporters met een uitzonderlijk perspectief, waarbij de verwachting is dat zij snel
aansluiting vinden bij de mondiale top-8 en een hoog perspectief hebben op een positie bij de mondiale top-3)
Talentstatussen:
IT - status:
(status voor een talent op internationaal niveau)
NT - status:
(status voor een talent op nationaal niveau)
Belofte:
(status voor talenten waarvan de verwachting is dat ze binnen korte tijd gezien zullen worden als (inter-) nationale
toptalenten)
Sporttalenten aan wie één van deze officiële statussen is toegekend, kunnen, indien nodig, gebruik maken van de
faciliteiten waarover de Topsport Talentschool mag beschikken.
Dat betekent niet, dat sporttalenten die (nog) niet over een officiële status beschikken, verstoken blijven van
medewerking in hun ontwikkeling. Waar mogelijk zal de Topsport Talentschool deze sporttalenten onderwijskundig
ondersteunen bij hun ontwikkeling naar een officiële status.

Indien NOC*NSF oordeelt dat een sporttalent onvoldoende progressie maakt of onvoldoende presteert, kan deze de
Topsportstatus of de Talentstatus intrekken.

