ROC de Leijgraaf Topsportregeling voor leerlingen met een topsport status
Voor het optimaal combineren van onderwijs en topsport
INLEIDING Topsportregeling van ROC de Leijgraaf
Een aantal leerlingen van ROC de Leijgraaf, doen naast hun opleiding, aan topsport. Deze leerlingen
leiden vaak een ‘dubbel leven’. Naast hun MBO opleiding leveren ze ook topprestaties binnen een
bepaalde tak van sport. Daarom bestaat er bij ons een topsportregeling om deze leerlingen extra
goed te kunnen begeleiden.
Afdeling Mens & Maatschappij heeft een ‘topsporter’ coach, uit het team Sport en Bewegen die jou
op maat begeleidt om je lessen, je schoolopdrachten, je stages én je sportschema in balans te
kunnen houden.
Je komt in aanmerking voor een topsportregeling binnen de Leijgraaf als je op het hoogste niveau
deelneemt aan sportactiviteiten. Dan heb je al een topsport status, want:
•
•

Je hebt een A- of B-status van NOC*NSF
Je maakt deel uit van een regionale/nationale jeugdselectie van een sportbond erkend door
NOC*NSF

•

Je maakt deel uit van een nationale seniorenselectie van een sportbond die erkend is door
NOC*NSF

•

Je maakt deel uit van de BVO (Betaald Voetbal Organisatie)

Hoe meld je je bij ons aan?
•

Op het digitale aanmeldingsformulier waar je je inschrijft voor je opleiding bij ons. Geef je
aan bij opmerkingen dat je voor een topsportregeling in aanmerking wilt komen. Als je
voldoet aan de topsportstatus, zal aan het begin van het schooljaar de topsporter coach
contact met je opnemen.
Bij je onderwijs overeenkomst met de Leijgraaf wordt een speciaal addendum gevoegd in
verband met de topsportregeling.

•

Door te bellen met ROC de Leijgraaf:
088 017 0000 (vragen naar de onderwijsmanager S&B)
of een mail te sturen naar:
info@leijgraaf.nl
t.a.v. onderwijsmanager S&B
onderwerp: TOPSPORTREGELING ROC de Leijgraaf

Heb je al een topsportstatus? Dan kom je in aanmerking voor onze topsportregeling. Lees hieronder
wat dat inhoudt:

Beste leerling, beste topsporter,
Je bent voor ons in de eerste plaats leerling en in de tweede plaats topsporter. Onze belangrijkste
taak is om te zorgen dat jij, door het volgen van goed onderwijs, bij ons een diploma kunt halen.
Daarnaast zullen we er alles aan doen om jou te ondersteunen in je sportieve loopbaan.
De topsportregeling:
Allereerst heb je een intake met de topsporter coach van ROC de Leijgraaf. Bij dit gesprek is, bij
voorkeur, ook een van je ouders aanwezig én ook jouw trainer/coach.
De afspraken die we maken zijn zo bij alle belangrijke partijen bekend en zullen gedurende een
schooljaar ook met hen besproken en geëvalueerd worden.
Tijdens deze intake wordt het topsportaddendum ingevuld (zie hieronder). Dit is een formeel
document dat gekoppeld wordt aan je onderwijsovereenkomst (OOK). Zo kunnen wij verantwoorden
dat je soms lessen mist, vrijstellingen krijgt, minder stage hoeft te lopen of eventueel op een ander
moment toetsen mag maken; alles afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, op maat dus.

Afspraken:
•
•
•
•

Uren bijhouden van je trainingen (na iedere periode handtekening van de trainer)
Uren bijhouden van je wedstrijden (na iedere periode handtekening van de trainer)
Uren bijhouden van extra toernooien, trainingskampen of extra wedstrijden of andere
topsportverplichtingen
Oplossing zoeken met de topsporter coach voor alle lessen die je structureel mist, ook door
extra wedstrijden, trainingskampen, toernooien

Het belangrijkste is dat we op deze manier zicht houden op je voortgang op school: regel je de zaken
goed? Hoe zijn je resultaten?
Na iedere periode mail je deze afspraken naar de topsporter coach. Hij heeft daarna contact met de
coach van je klas en hoort hoe je het gedaan hebt deze periode.
Als deze coach tevreden is (waarbij resultaten tellen, maar ook je houding en presentie en de wijze
waarop je communiceert), dan gelden dezelfde ‘privileges’ in de volgende periode ook. Als we op
school niet tevreden zijn, dan nemen we contact op met je ouders en met je sporttrainer/coach.
Samen bespreken we dan wat er in de volgende periode anders moet.
Alles om ervoor te zorgen, dat je niet achter gaat lopen op school.
Als het goed is begrijp je nu wat wij van je verwachten! We begrijpen dat je een ‘topper’ bent, dus
zet die kwaliteit ook in op school en regel AL je zaken goed, ook dat hoort bij het leven van een
topsporter. Dan staat niets je in de weg om je sportcarrière zo goed mogelijk te ontwikkelen!

ADDENDUM Onderwijs Overeenkomst Topsportregeling
ROC de Leijgraaf
Addendum bij onderwijsovereenkomst van:
Naam sporter:
……………………………………….……….
Adres sporter:

……………………………………….……….
……………………………..…………………

Gsm-nummer

……………………………………….……….

e-mail

…………………………………….………….

Schoolnaam:

……………..………………….……………..

Crebo opleiding

………………………..……………………..

Naam opleiding:

…………………………………………..…..

Geldig voor schooljaar:

………………………………………..……..

1.Sport:

……………………………..….………………

Bond:

…………………………………………………

Statusnotatie in database
……………………..……..………………….
Bijlage bijgevoegd met detailgegevens met betrekking tot indicering ja/nee

2. Met betrekking tot de Onderwijs Overeenkomst (OOK)
De wekelijkse trainingstijden waaromheen het onderwijs plaats moet vinden, zijn:
Maandag:
…………………………………………….
Dinsdag:

…………………………………………….

Woensdag:

…………………………………………….

Donderdag:

…………………………………………….

Vrijdag:

…………………………………………….

Zaterdag:

…………………………………………….

Zondag:
…………………………………………….
De einddatum van het behalen van het diploma is gesteld op: ……………....…………………
De begeleiding van de student wordt gedaan door middel van

Topsporter coach,

Klas coach ,

Naam:

……………………………………………….……………………….

Mobiel:

…………………..………………………………………..………….

e-mail:

…………………………………………………..…………………….

Naam:

…………………………….…………………………………………..

Mobiel:

………………………………………………………..……………….

e-mail:
………………………………………………………………………….
Afstandsleren wordt gedaan met behulp van de software:
………………………………….…
*Alle kwalificerende (telt mee voor diplomacijfer) en niet kwalificerende (telt niet mee voor
diplomacijfer maar kan wel de voortgang beïnvloeden) beoordelingen worden in overleg afgestemd
met het sport/train/wedstrijd rooster van de student. Ja/nee
Met uitzondering van: ………………………………………………………………………………………………....……………….
Reden: …………………………………………………………………………..……………………..……………….

3. Met betrekking tot de praktijkovereenkomst (POK)
De praktijkovereenkomst heeft de volgende kenmerken:
Een optimale mogelijke combinatie studie en topsport is mogelijk.

Ja/nee

Het leerbedrijf heeft affiniteit met sport en is bereid mee te werken aan het flexibele
werkprogramma met afstemming van trainingstijden en wedstrijden. Ja/nee

Algemeen
Op de volgende manier worden alle betrokkenen bij het studie en sport proces betrokken en
geïnformeerd:
………………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………… De hierboven
beschreven faciliteiten zijn geen recht, maar mogen verstrekt worden door de instelling. De afspraken
uit het addendum komen te vervallen, indien de instelling naar aanleiding van het schenden van
afspraken met de deelnemer, meent hier toe over te moeten gaan. De school kan vervolgens een

heroverwegingsperiode instellen waarna opnieuw gekeken wordt naar mogelijkheden tot facilitering na
bijvoorbeeld twee maanden.

AFSPRAKEN
•
•
•
•
•
•

Uren bijhouden van je trainingen (na iedere periode handtekening van de trainer)
Uren bijhouden van je wedstrijden (na iedere periode handtekening van de trainer)
Uren bijhouden van extra toernooien, trainingskampen of extra wedstrijden of
andere topsportverplichtingen
Oplossing zoeken met de topsporter coach voor alle lessen die je structureel mist,
ook voor de extra wedstrijden, trainingskampen, toernooien
Extra dingen die je doet om meer uren te krijgen buiten schooltijd (workshops,
meewerken met Open Dagen). Minimaal 3 dingen per schooljaar.
Resultaten doorgeven van iedere periode: toets cijfers en topprestaties aan je klasse
coach en topsporter coach

INLEVEREN BIJ ONDERTEKENING ADDENDUM
•
•
•
•
•
•

Kopie statusnotatie
Jaarprogramma sporter(wedstrijdprogramma)
Topsportintake POP en doelstellingen sporter,
Gegevens sportorganisatie: NAW, mail, telefoon, contactgegevens trainer
Planning studiespreiding
Indien mogelijk: (Aangepaste) praktijkovereenkomst

Dit document wordt ondertekend door:
Handtekening student:

Handtekening school:

Handtekening ouders:

Handtekening trainer/coach:

datum:

datum

