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Ruimte voor Topsporttalenten 
Faciliteiten voor topsporttalenten op het Marnix College  
 

Visie 

Het Marnix College hanteert een aantal algemene uitgangspunten die in het kader van deze notitie van 

belang zijn: 

 

 Het Marnix College wil een school zijn met goed en goed georganiseerd onderwijs en met een 

veilig schoolklimaat; 

 Het Marnix College wil een actieve school zijn die leerlingen de ruimte geeft hun talenten te 

ontwikkelen; 

 Het Marnix College wil een school zijn die leerlingen in toenemende mate zelf verantwoorde-

lijk maakt voor hun studie en ontwikkeling. 

 

Ook leerlingen die zich als topsporttalent ontwikkelen, willen wij een aantal faciliteiten bieden die hen 

helpen het werk aan hun studie en aan hun sport zo goed mogelijk combineren. Daarbij zullen we de 

leerlingen en ouders uiteraard altijd ook aanspreken op hun zelfverantwoordelijkheid. Onze intentie is 

binnen de grenzen van wet- en regelgeving de leerling de ruimte te geven om zowel in studie als in 

sport maximale prestaties te behalen.  

 

OPMERKING d.d. 31 maart 2012: Maximale ruimte is 10 dagen extra verlof per cursusjaar, conform 

de ruimte die de Leerplichtwet biedt. 

 

Wie 

We richten ons op talenten en mogelijke talenten, leerlingen/sporters die in regionale of landelijke 

selecties zijn opgenomen. We beperken ons daarbij tot leerlingen/sporters aan wie op basis van de 

normen van NOC-NSF een ‘status’ is verleend. 

 

Opmerking d.d. 31 maart 2012: Er zijn vier statussen – IT (internationaal talent), NT (nationaal talent), 

Belofte, RT (regionaal talent). Alle leerlingen met een status staan geregistreerd bij en ontvangen een 

pasje van/via het Olympisch Netwerk / Topsport Gelderland. 

 

De afdelingsleider bepaalt aan de hand van de door de NOC/NSF gehanteerde criteria of de leerling in 

aanmerking komt voor faciliteiten in het kader van het plan. 

 

Slechts in uitzonderingsgevallen kunnen ook faciliteiten toegekend worden aan leerlingen die buiten 

de criteria van NOC/NSF vallen. De beslissing over dergelijke uitzonderingen wordt door de afde-

lingsleider van de betreffende leerling genomen. 

 

Wat 

De school hanteert een duidelijke afbakening van de faciliteiten die aan leerlingen worden geboden. 

De beperkingen waarbinnen de school opereert, worden uiteraard ten eerste gevormd door de wettelij-

ke kaders (Leerplichtwet), maar daarnaast ook door de praktische haalbaarheid van gewenste facilitei-

ten. 

In gevallen waar de faciliteiten die de school kan bieden onvoldoende tegemoet komen aan de wensen 

of behoeften van de leerling/sporter, zal deze doorverwezen moeten worden naar een LOOT-school 

die meer studiefaciliteiten kan bieden. 

 

Een leerling heeft overigens niet altijd zonder meer recht op alle faciliteiten die mogelijkerwijs onder 

deze regeling zouden kunnen vallen. Het uitgangspunt is en blijft dat de school faciliteiten kan verle-

nen maar daartoe niet verplicht is, en dat er dus sprake is van individuele trajecten. 
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De faciliteiten worden bij elke sporter individueel bepaald. Hierbij wordt met de volgende uitgangs-

punten rekening gehouden: 

 

 Of de leerling extra faciliteiten krijgt, hangt af van de noodzaak daarvan (de onvermijdelijk-

heid moet aangetoond kunnen worden), van het niveau waarop de leerling sport (dit wordt 

bewaakt door middel van de statustoekenning) en van de externe hulp die mogelijkerwijs ge-

geven kan worden. De uiteindelijke beslissing over het toekennen van faciliteiten wordt door 

de school, in de persoon van de afdelingsleider, genomen. 

 Door de faciliteiten mag het normale onderwijsprogramma niet in gedrang komen; 

 Sporttalentleerlingen zijn verplicht te participeren in alle activiteiten binnen en buiten het di-

recte lesprogramma waaraan alle andere leerlingen ook deelnemen, zoals excursies, school-

kampen, uitwisselingen, culturele activiteiten, etc. uitzonderingen uiteraard daargelaten. 

 Van sporttalentleerlingen wordt verwacht dat zij op een correcte en verantwoordelijke wijze 

gebruik maken van de toegekende faciliteiten. Misbruik van de faciliteiten zal kunnen leiden 

tot uitsluiting van het gebruik daarvan. 

 De faciliteiten voor de topsportleerling worden vastgesteld door de afdelingsleider waar de 

leerling onder valt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTPERSOON  

Olympisch Netwerk Gelderland 

Sebastiaan Kuiper 

Sportmanager regio de Vallei 

Reehorsterweg 80 

Postbus 78 

6710 BB Ede 

GSM: 06 46257126 

Tel: 0318 455116 

E: sebastiaan@olympischnetwerkgelderland.nl 

WWW: www.olympischnetwerkgelderland.nl  
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