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Scala College  
  

   

Locatie Nieuwe Sloot  

Leerjaar 1 en 2 vmbo en havo  

Leerjaar 1, 2, 3 (t)vwo en 3 (t)havo  

Kees Mustersstraat 6  

2406 LK Alphen aan den Rijn  

0172-423737  

Topsport talentbegeleider: J.M. van Duren  

  

  

Locatie Diamantstraat  

Leerjaar 3 en 4 vmbo  

Leerjaar 3, 4 en 5 havo  

Diamantstraat 31  

2403 AS Alphen aan den Rijn  

0172-423737  

Topsport talentbegeleider: N. Snel  

Topsport talentbegeleider: F. Hengeveld 

  

  

Locatie Sacharovlaan  

Leerjaar 4, 5 en 6 (t)vwo  

Dr. A.D. Sacharovlaan 1  

2405 WB Alphen aan den Rijn  

0172-423737  

Topsport talentbegeleider: A. Olieman  

  

    

Websites 

 

    

   

Socials  

    

    

  

  

Topsportcoördinator:       J.M. van Duren  

Verantwoordelijk lid centrale directie:   R. Pet 

http://www.rodenborch.nl/
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Voorwoord  

  

Sport zit op het Scala College in het DNA verweven. Onze school is op sportgebied 

altijd een voorloper geweest. Al sinds september 2003 heeft het Scala College de 

officiële status van Topsport Talentschool. Sporttalenten uit de regio zijn dan ook van 

harte welkom op onze school.  

  

Wij begrijpen dat sporttalenten hun dromen waar willen maken en het hoogst 

haalbare in hun tak van sport willen bereiken. Op het Scala College vinden wij het 

echter ook belangrijk dat jij naast je topsportcarrière aan een maatschappelijke 

carrière werkt.  

  

Om beide te combineren is een bijzonder schoolklimaat, intensieve begeleiding en 

inzet nodig van alle betrokkenen. Ons doel is dat iedere leerling met een passend 

diploma de school verlaat. Om dat doel te bereiken kunnen topsporttalenten gebruik 

maken van bijzondere faciliteiten. Maatwerk en het spreiden van de werkbelasting is 

hierbij ons uitgangspunt.  

  

Goede informatieverstrekking en duidelijke regelgeving is belangrijk en zorgt ervoor 

dat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. In deze topsportgids staan dan ook alle 

zaken omtrent topsport talent helder beschreven.  

  

  

“Hard work beats talent when talent doesn’t work hard”   
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1. Sport op het Scala College  

  

Op het Scala College zijn verschillende manieren waarop je met sport in aanraking 

kunt komen. Als je veel verschillende sporten leuk vindt, kun je kiezen voor de 

sportklas. Ben je meer sportspecifiek geïnteresseerd? Dan is er keuze uit de 

highschools voetbal, hockey, tennis, waterpolo, wedstrijdzwemmen, kickboksen en 

dans. Deze highschools zijn te kiezen in de onderbouw.  

In de bovenbouw kan gekozen worden voor Sport & Veiligheid (vmbo-b/k), LO2 

(vmbo-tl) en Bewegen, Sport en Maatschappij (havo, vwo).   

  

Daarnaast zijn er natuurlijk leerlingen die binnen hun sport op een bijzonder hoog 

niveau acteren. Ook voor deze groep leerlingen is er plaats en zijn er bijzondere 

faciliteiten beschikbaar. Daarover gaat deze gids.  

  

  

2. Topsport Talentschool  

  

Het Scala College is één van de dertig Topsport Talentscholen (TTS) die Nederland 

rijk is. Al deze scholen hebben één gezamenlijk doel: onderwijs op maat voor 

topsportleerlingen. De Topsport Talentscholen zijn met elkaar verbonden via het 

Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport. Dit onafhankelijke 

Expertisecentrum is in 1991 opgericht (als stichting LOOT) om de schakel te vormen 

tussen de sportambities van het NOC*NSF (Nederlands Olympische 

Comité/Nederlandse Sportfederatie) en de wet- en regelgeving van het Ministerie van 

OCW.   

  

  

3. Regionale Topsport Organisatie   

  

De Regionale Topsport Organisatie Metropool zet zich in voor goede begeleiding en 

ondersteuning van topsportleerlingen met een NOC*NSF-status en hun coaches in 

Zuid-Holland. Het betreft een samenwerking van Den Haag, Rotterdam en hun 

topsportorganisaties, die samen met sportservice Zuid-Holland, de vereniging sport 

en gemeenten, afdeling West- en Zuid-Hollandse gemeenten en de steden Alphen 

aan den Rijn, Dordrecht en Leiden samen een frontoffice vormen voor talenten en 

topsporters.   

  

Het netwerk zet zich in voor meer bewegen en betere sportprestaties, maar ook voor 

ondersteuning van het kader en de grote groepen vrijwilligers zonder wie sport en 

bewegen onmogelijk zou zijn. Het doel is om samen met NOC*NSF en de 

aangesloten bonden een positief breedte- en topsportklimaat, moderne 

sportaccommodaties, aansprekende sportevenementen en versterking van 

sportwaarden te realiseren.  
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4. Statusbepaling  

   

Het NOC*NSF is het overkoepelende orgaan van de Nederlandse sportwereld en 

heeft contact met alle sportbonden. Het doel van de organisatie is om (top)sport in 

Nederland te bevorderen.   

In samenwerking met de verschillende sportbonden heeft het NOC*NSF een aantal 

criteria opgesteld waaraan de sporter moet voldoen om een NOC*NSF-status te 

krijgen. Dit gebeurt aan de hand van een zogenaamd talentprofiel dat informatie 

bevat over leeftijd in relatie tot prestatie en trainingsprofiel.   

  

Een aantal van die criteria zijn:   

● de sporter moet een duidelijk talent zijn in de bedreven tak van sport (deel uit 

maken van een selectieteam, meedoen aan regionale- of provinciale 

kampioenschappen), of   

● de sporter moet een “volwaardig” bondsprogramma volgen, of  

● het moet duidelijk zijn dat de sporter goed presteert in de betreffende 

leeftijdscategorie op landelijk niveau, of   

● de sporter behoort tot de hoogste categorie van sporters in de bedreven tak 

van sport.   

   

Als een talent voldoet aan de gestelde criteria draagt de sportbond het talent voor 

aan NOC*NSF voor een NOC*NSF-status. NOC*NSF bekrachtigt de status en kent 

het niveau toe: Belofte, Nationaal Talent, Internationaal Talent, High Potential, B- of  

A-status. Vervolgens wordt het talent opgenomen in het Customer Relationship 

Management systeem (CRM) van NOC*NSF. Zowel de topsportcoördinator van de 

Topsport Talenschool als het talent kunnen via https://portal.nocnsf.nl inzage krijgen 

in het landelijke CRM-systeem.  De sporter kan zijn inloggegevens opvragen bij de 

eigen sportbond. Zodoende kan iedereen op de hoogte blijven van de statussen die 

door de sportbond/NOC*NSF zijn afgegeven.  

  

Voor talentvolle jeugdvoetballers zijn aparte afspraken gemaakt met de Betaald 

Voetbal Organisaties (BVO). Jeugdvoetballers die actief zijn bij een BVO of bij een 

Regionale Jeugd Opleiding kunnen in aanmerking komen voor een KNVB-

beloftestatus.  

  

NB: de Topsport Talentschool kan zelf geen status toekennen. Dat kan alleen de 

sportbond, in overleg met NOC*NSF.   

  

Beëindiging   

Als de topsportleerling niet meer in de database van NOC*NSF voorkomt, vervalt de 

NOC*NSF-status en daarmee vervallen ook de bijbehorende rechten. Bij verlies van 

de topsport talentstatus wordt de begeleiding op grond van die status stopgezet. De 

verleende vermindering van onderwijstijd en/of de verleende ontheffingen van één of 

meer vakken vervallen, tenzij zij naar hun aard onomkeerbaar zijn.   

   

https://tms.nocnsf.nl/
https://tms.nocnsf.nl/
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Als een leerling in de eerste helft van het schooljaar de status kwijtraakt, dan dient de 

leerling vanaf dat moment alle lessen weer te volgen en worden er geen faciliteiten 

meer verstrekt. Voor een leerling in de bovenbouw geldt de uitzondering voor het vak 

met een ontheffing die onomkeerbaar is en waarbij inhalen van het vak tot een 

onredelijke verzwaring van het schoolprogramma leidt. Onomkeerbare ontheffingen 

zijn op deze wijze geldig tot en met het eindexamen.   

   

Als een leerling vanaf halverwege het schooljaar de status kwijtraakt dan mogen de 

faciliteiten tot het einde van het schooljaar verstrekt blijven worden. Pas aan het 

begin van het nieuwe schooljaar worden er geen faciliteiten meer gegeven. Voor een 

leerling in de bovenbouw geldt dezelfde uitzonderingsregel, namelijk dat 

onomkeerbare ontheffingen ook na dit schooljaar mogen blijven staan tot het 

eindexamen.   

  

Aspirant-topsportstatus  

Bij de topsportcoördinator van het Scala College kan ook een aanvraag gedaan 

worden voor een aspirant-topsportstatus. Deze status is door het Scala College in 

het leven geroepen voor leerlingen die op zeer hoog niveau sporten, maar net tekort 

komen voor de gestelde criteria van de sportbond. Daarnaast komen ook nationale 

en internationale topsporters, die niet uitkomen in een categorie I 

topsportprogramma, in aanmerking voor deze topsportvriendelijke status.   

  

De topsportcoördinator beoordeelt per individuele leerlingen of er aanspraak 

gemaakt kan worden op de aspirant-topsportstatus. Hierbij wordt o.a. gekeken naar 

het niveau waarop de sport beoefend wordt, het aantal trainingsuren en in welke 

mate sport en school onverenigbaar zijn.   

  

  

5. Aanmelding   

   

Een topsportleerling kan naar het Scala College doorverwezen worden door 

Regionaal Topsport Organisatie (RTO) Metropool, de decaan van de huidige school 

of de betreffende sportbond. Verder kan ook een coach of train(st)er het advies 

geven om contact op te nemen met de school.   

  

Aanmelden als topsportleerling kan via het inschrijfformulier van het Scala College of 

door contact op te nemen met de topsportcoördinator. Na ontvangst van de  

inschrijving zal de topsportcoördinator contact opnemen voor een intakegesprek.   

  

De leerling is pas officieel als topsportleerling op het Scala College ingeschreven als 

de sportbond en topsportcoördinator goedkeuring hebben gegeven ten aanzien van 

de status, er een intakegesprek heeft plaatsgevonden met de topsportcoördinator en 

het studiecontract (bijlage I) is getekend. Verder geldt dat de topsportleerling moet 

voldoen aan de toelatingseisen voor de afdeling.   

  

Voor de extra begeleiding en faciliteiten die de topsportleerling ontvangt, vraagt het 

Scala College een extra bijdrage aan de ouder(s)/verzorger(s). De ouderbijdrage is te 

vinden in bijlage II.  
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6. De klas   

   

Op het Scala College kan een leerling een aantal verschillende accenten kiezen. De 

keuzes daarbij zijn sportklas, één van de highschools of tweetalig onderwijs. De 

topsportleerling maakt bij de inschrijving ook één van deze keuzes. Tijdens het 

intakegesprek met de topsportcoördinator wordt besproken wat het beste te 

combineren is met de sportieve verplichtingen.   

   

De topsportleerling volgt gedurende het schooljaar hetzelfde onderwijsprogramma 

als de klas. Ook neemt de leerling gewoon deel aan alle activiteiten, zowel van de 

klas als van de school. Is dit onverenigbaar met de sport? Dan moet dit met de 

topsport talentbegeleider worden besproken.   

  

  

7. Het schoolrooster, de trainingstijden en ontheffingen  

  

De topsportleerling volgt zoveel mogelijk het klassikale rooster van de stamklas. 

Binnen dit rooster kan een topsportleerling met een topsport talentstatus in 

aanmerking komen voor eventuele ontheffingen. Er is geen sprake van een vaste 

procedure inzake vakken of lessen; dit wordt individueel bekeken. De trainingstijden 

worden bij voorkeur gepland tijdens ontheffingen en/of roostervrije delen.   

Ontheffingen hebben de status ‘tijdelijk’. Dit betekent dat bij een onjuiste invulling van 

de tijd of onacceptabel gedrag de ontheffing kan worden ingetrokken.    

  

Zodra het school- en trainingsrooster bekend zijn, kunnen beide op elkaar afgestemd 

worden door de topsport talentbegeleider. Mocht dit niet geheel haalbaar zijn dan 

wordt in overleg met ouder(s)/verzorger(s), de topsportleerling en eventueel trainer(s) 

gekeken naar oplossingen.   

  

In de onderbouw komen de volgende vakken in aanmerking voor een mogelijke 

(deel)ontheffing:  

  

● lichamelijke opvoeding  

● beeldende vorming  

● muziek  

  

Deze vakken worden niet allemaal tegelijkertijd gegeven in alle leerjaren van de 

basisvorming. Uiteindelijk moeten wel alle vakken, met uitzondering van lichamelijke 

opvoeding, in één of meerdere jaren van de basisvorming worden gevolgd en 

afgerond.  
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In de bovenbouw vmbo wordt mogelijk ontheffing verleend voor:  

  

● lichamelijke opvoeding  

● één van de vakken uit de beeldende vorming, muziek, dans, drama 

● één of meer vakken of programmaonderdelen uit het vrije deel   

● maatschappijleer*  

  

*Het vak maatschappijleer kan gebruikt worden als compensatie vak en mogelijk 

compensatiepunten opleveren.  

  

In de bovenbouw havo en vwo kunnen eventueel de volgende ontheffingen verleend 

worden:     

                       

● lichamelijke opvoeding  

● culturele en kunstzinnige vorming*  

● maatschappijleer*  

  

*De vakken ckv en maatschappijleer zijn onderdeel van een combinatiecijfer en kunnen 

mogelijk compensatiepunten opleveren.   

  

Wanneer onderwijs en topsport dermate onverenigbaar is kan er, in de bovenbouw 

havo en vwo, de mogelijkheid geboden worden om een vak in het profielkeuzedeel of 

vrije deel te laten vallen. De ervaring heeft echter geleerd dat het laten vallen van een 

dergelijk vak de keuzemogelijkheden voor een vervolgopleiding aanzienlijk kan 

beperken.  

 

Een verzoek tot ontheffing voor een vak wordt altijd gedaan door de 

ouder(s)/verzorger(s) en de topsportleerling. Uiteraard kan de topsport talentbegeleider 

hierin adviseren. Het verzoek wordt alleen gehonoreerd wanneer studie en sport anders 

onverenigbaar zijn en het niet volgen van een vak dus ruimte oplevert voor de 

benodigde zelfstudie of trainingen. Daarnaast moet de waarde van het diploma 

gewaarborgd blijven.    

  

Aspirant-topsport  

Voor de aspirant-topsportleerlingen komen, in de onderbouw, eventueel de vakken 

beeldende vorming en lichamelijke opvoeding in aanmerking voor (deel)ontheffing. 

Andere vakken mogen beslist niet gemist worden. Het schoolrooster kan in extreme 

gevallen worden aangepast, mits dit geen gevolgen heeft voor de te volgen vakken. Bij 

hoge uitzondering kan een les gemist worden om ruimte vrij te maken voor een training. 

Deze les dient echter te allen tijde te worden gevolgd op een ander moment binnen 

diezelfde schoolweek.   
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Voor de aspirant-topsportleerlingen in de bovenbouw, met een examendossier, geldt 

dat zij eventueel in aanmerking komen voor een aangepast programma voor het vak 

lichamelijke opvoeding. Dit betekent dat deze leerlingen het vak in aangepaste vorm  

volgen waarbij wel zorg wordt gedragen voor de afronding van de eindtermen.  

 

Na goedkeuring door de topsport talentbegeleider volgen de leerlingen minimaal één 

les lichamelijke opvoeding per (nog openstaande) periode om aan de eindtermen van 

die periode te voldoen. Na een voldoende beoordeling door de docent lichamelijke 

opvoeding zal dit ook als zodanig worden genoteerd in het examendossier. 

 

De aspirant-topsportleerling is zelf verantwoordelijk voor het maken van een afspraak 

met de docent lichamelijke opvoeding betreft het volgen van de les(sen). Hierbij kan  

rekening gehouden worden met de eigen planning in school- en sportprogramma. Bij 

het niet nakomen van afspraken of op een onjuiste manier afronden van het vak wordt 

direct de topsport talentbegeleider ingeschakeld. Dit kan, in een extreem geval, het 

intrekken van het aangepaste programma of zelfs intrekken van de aspirant-

topsportstatus tot gevolg hebben.  
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8. Topsport studieruimte    

   

Topsportleerlingen brengen tussenuren, veroorzaakt door eventuele ontheffingen, 

door in de studieruimte voor topsporterts of de mediatheek. Zij werken daar 

zelfstandig aan het huiswerk, halen gemiste stof in, maken verslagen of besteden tijd 

aan leerwerk. In de ruimte gelden de klassenregels.   

Topsportleerlingen uit de bovenbouw die te maken hebben met tussenuren die niet 

veroorzaakt zijn door ontheffingen mogen deze tijd naar eigen inzicht indelen. 

Wanneer de cijfers en/of studie aanpak achterblijven kan, na een gesprek met de 

topsport talentbegeleider, besloten worden dat deze tussenuren verplicht gewerkt 

moet worden in de topsport studieruimte of mediatheek.   

  

Tijdens de centrale pauze mogen de topsportleerlingen doorwerken in de topsport 

studieruimte. Daar mag echter niet gegeten of gedronken worden. Dat is alleen 

toegestaan in de aula, hal of het schoolplein.   

  

  

9. Studieresultaten en SOMtoday  

   

De studieresultaten moeten overeenkomen met de capaciteiten waarover de 

topsportleerling beschikt. Als blijkt dat de resultaten, onder andere door intensieve 

sportbeoefening, tegenvallen, dan zal de topsport talentbegeleider dit met de 

topsportleerling en eventueel de ouder(s)/verzorger(s) bespreken. In gezamenlijk 

overleg zal worden bekeken op welke manier de resultaten verbeterd kunnen 

worden.  

  

De studieresultaten zijn voor zowel leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) inzichtelijk in 

het programma SOMtoday. Alle partijen kunnen op deze manier de voortgang van 

de topsportleerling in de gaten houden.    

Verder wordt in dit programma ook de afwezigheid van de topsportleerling verwerkt. 

Een degelijke documentatie is belangrijk om te zien hoe vaak een topsportleerling 

afwezig is geweest in verband met de sport.   

  

  



    

  

 

 

12 

 

 

 

10. Organisatiestructuur topsport   

  

 

  

11. De mentor, topsport talentbegeleider en topsportcoördinator   

   

De mentor neemt een centrale plaats in bij de begeleiding van de studie en het 

oplossen van problemen. De mentor is de spil in de communicatie met ouders over 

de leerlingbegeleiding. Zij houden de dagelijkse gang van zaken in de gaten en 

volgen de schoolprestaties.  

  

Iedere topsportleerling wordt ook intensief begeleid door een topsport 

talentbegeleider. Hij/zij houdt specifiek in de gaten of de combinatie onderwijs en 

sport goed blijft verlopen.   

De basis van de begeleiding zijn drie structurele gesprekken: het doelstellings-, 

voortgangs- en evaluatiegesprek. Aan het begin van het schooljaar voert de topsport 

talentbegeleider met iedere topsportleerling een doelstellingsgesprek. Halverwege 

het schooljaar vindt er een voortgangsgesprek plaats en aan het einde van het 

schooljaar is er een evaluatiegesprek. Van ieder gesprek maakt de topsport 

talentbegeleider een verslag dat aan het leerlingdossier in SOMtoday wordt 

toegevoegd. De verslagen zijn zo inzichtelijk voor de betrokken docenten, mentoren 

en teamleiders.  

Indien nodig hebben de topsportleerling en/of de ouder(s)/verzorger(s) naast de drie 

gesprekken nog contact met de topsport talentbegeleider. Voor de ene leerling zal dit 

incidenteel zijn, voor de andere bijna wekelijks.    

  

Verder beslissen de topsport talentbegeleiders ook over eventuele ontheffingen, 

verlofaanvragen en uitstel van toetsen. Zij kijken of er roosteraanpassingen nodig zijn 

om de trainingen te kunnen volgen.   

Ouder(s)/verzorger(s) die vragen hebben over de combinatie onderwijs en topsport 

kunnen contact opnemen met de topsport talentbegeleider.       
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J.M. van Duren  

Topsport talentbegeleider locatie Nieuwe Sloot  

E-mail: j.vanduren@scalacollege.nl  

  

N. Snel & F. Hengeveld 

Topsport talentbegeleiders locatie Diamantstraat  

E-mail: n.snel@scalacollege.nl  

E-mail: f.hengeveld@scalacollege.nl 

  

A. Olieman 

Topsport talentbegeleider locatie Sacharovlaan  

E-mail: a.olieman@scalacollege.nl  

  

De topsportcoördinator is verantwoordelijk voor de algehele topsportafdeling van het 

Scala College. Hij heeft overleg met de topsport talentbegeleiders, teamleiders en 

het verantwoordelijke directielid. Verder draagt hij zorg voor de organisatie, het 

onderwijs en de begeleiding van de topsportleerlingen. Daarnaast communiceert de 

coördinator met de verenigingen, sportbonden, RTO Metropool en het 

Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport.  

  

Voor vragen over de topsportstatus, het persoonlijke rooster, ontheffingen, verlof- 

aanvragen etc. van onze huidige leerlingen kunnen de ouder(s)/verzorger(s) contact 

opnemen met de verantwoordelijk topsport talentbegeleider via de email of  via 

telefoonnummer 0172-423737.  

Vragen over de topsportfaciliteiten, het onderwijsproces, topsportbeleid of de 

aanmelding van een topsporttalent op het Scala College beantwoordt de 

topsportcoördinator.    

  

J.M. van Duren  

Topsportcoördinator Scala College  

E-mail: j.vanduren@scalacollege.nl   
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12. Studiepaspoort   

   

Het studiepaspoort is een gedeelde map op Google Drive waar iedere 

topsportleerling bij zijn of haar start op het Scala College aan gekoppeld wordt.    

Het paspoort bevat belangrijke informatie voor de topsportleerling. In het paspoort 

staan onder andere de verschillende stappenplannen voor het aanvragen van 

ontheffingen, verlof, gespreid examen en het verplaatsen van toetsen. Ook zijn de 

gedragsregels nogmaals beschreven, zodat voor alle partijen duidelijk is wat ze van 

elkaar kunnen verwachten.   

Daarnaast kunnen topsportleerlingen via de map formulieren delen met de topsport 

talentbegeleider wanneer nodig.    

 

13. Het huiswerk    

  

Voor topsportleerlingen is een goede en zorgvuldige planning van groot belang. 

Aangezien de beschikbare tijd in verband met trainingen vaak beperkt is, is het 

verstandig de zelfstudie-uren op school zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Daarnaast 

zal er buiten schooltijd ook nog gewerkt moeten worden aan huiswerk of aan de 

voorbereiding van proefwerken. Ook van topsportleerlingen wordt namelijk verwacht 

dat het huiswerk in orde is.   

Desondanks kan het een keer gebeuren dat het huiswerk, alléén maakwerk, niet af 

is, omdat sportactiviteiten onverwachts beslag hebben gelegd op de beschikbare tijd.  

In dat geval kan de topsportleerling vóór het begin van de eerste les de topsport 

talentbegeleider opzoeken of mailen. De topsport talentbegeleider stelt de 

betreffende docenten dan via de mail op de hoogte van het feit dat de 

topsportleerling het huiswerk niet op orde heeft. Andere communicatie over niet 

gemaakt huiswerk kan leiden tot sancties van docenten. Uiteraard is de 

topsportleerling zelf verantwoordelijk voor het bijwerken van het huiswerk voor de 

volgende les.   

Na een mail aan de topsport talentbegeleider zoekt de leerling de topsport 

talentbegeleider zo snel mogelijk op om te overleggen hoe het één en ander de 

volgende keer voorkomen kan worden.   

   

14. Verplaatsen en inhalen toetsen   

  

De topsportleerling heeft recht op het verplaatsen van toetsen als hij/zij op het 

afgesproken toets moment verhinderd is. De afwezigheid moet uiteraard wel sport 

gerelateerd zijn, zoals door trainingen of wedstrijden.   

De topsportleerling maakt met de docent een afspraak om de toets in te halen. Dit 

gebeurt direct wanneer duidelijk is dat de topsportleerling tijdens de toets afwezig is.  

Als een nieuwe afspraak niet mogelijk lijkt te zijn, neemt de topsportleerling zo snel 

mogelijk contact op met de topsport talentbegeleider om mogelijke oplossingen te 

inventariseren. De topsportleerling dient de aanvraag minimaal twee dagen voor het 

toets moment kenbaar te maken. Is de topsportleerling te laat met de aanvraag dan 

moet het werk op het oorspronkelijk vastgestelde moment gemaakt worden.    
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Toetsen uit één van de toets- en schoolexamenweken mogen niet gemist of 

verplaatst worden, behalve als de topsportleerling op dat moment voor de sport in het 

buitenland verblijft, een nationaal toernooi of belangrijke wedstrijd speelt of trainingen 

heeft die niet gemist kunnen worden. Deze toetsen worden altijd ingepland door de 

topsport talentbegeleider. De topsportleerling behoudt uiteraard ook het 

herkansingsrecht. Zeker in het geval van toets- en schoolexamenweken is het van 

groot belang dat de topsportleerling op tijd aangeeft afwezig te zullen zijn. Dit is 

minimaal tien dagen voor het begin van de toets- of schoolexamenweek. Ook hier 

geldt: is de topsportleerling te laat met de aanvraag? Dan moet de toets op het 

oorspronkelijk vastgestelde moment worden gemaakt.    

 

De tien dagen regel kan door verschillende oorzaken niet altijd haalbaar zijn. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan een late loting/selectie voor een toernooi of het verschuiven 

van speelschema’s waardoor een planning in het geding komt. Mocht een 

topsportleerling hier niet aan kunnen voldoen dan ligt de beoordeling hieromtrent bij 

de topsport talentbegeleider en/of topsportcoördinator.   

 

15. Verlof aanvragen    

  

In bijzondere gevallen krijgen topsportleerlingen toestemming om te verzuimen van 

onderwijstijd. Speciale sportactiviteiten, zoals wedstrijden en/of trainingsstages, 

kunnen een reden zijn voor het aanvragen van dit verlof.   

Zodra bekend is dat er verlof aangevraagd moet worden voor sportactiviteiten dienen 

de ouders van de topsportleerling dit direct kenbaar te maken aan de topsport 

talentbegeleider. Daarvoor is een schriftelijke verklaring nodig van de sportbond, 

vereniging of train(st)er. Een uitnodiging of bewijs van deelname is ook voldoende.   

  

De topsport talentbegeleider beoordeelt of de aanvraag gehonoreerd wordt. In 

bepaalde omstandigheden kan het verzoek geweigerd worden: dit geldt in ieder 

geval in de periode van het Centraal Examen. Een andere reden kan zijn dat de 

topsport talentbegeleider van mening is dat door de huidige schoolresultaten 

afwezigheid niet verantwoord is. Daarnaast wordt ook het gedrag van de 

topsportleerling meegenomen in het besluit.   

  

De topsportleerling neemt zelf de verantwoordelijkheid om aan docenten te vragen 

wat er tijdens de periode van afwezigheid gemist gaat worden. Eventuele gemiste 

toetsen worden op dat moment ook opnieuw ingepland. De topsportleerling volgt 

tijdens het verlof de studiewijzers, zodat de afwezigheid geen invloed heeft op de 

studieresultaten.  

  

Aspirant-topsport  

Voor de aspirant-topsportleerlingen gelden bij bijzonder verlof ook bovenstaande 

afspraken. Echter, voor aspirant-topsport leerlingen is voor verzuim van onderwijstijd 

een maximum vastgesteld van in totaal tien dagen zoals dat geldt voor alle 

leerlingen.   
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16. Gespreid examen  

  

Voor bepaalde topsportleerlingen is het wenselijk de examenperiode te spreiden. Dit 

kan bijvoorbeeld het geval zijn als er tijdens die periode belangrijke internationale 

wedstrijden plaatsvinden. Het is wettelijk mogelijk het examenjaar voor 

topsportleerlingen te spreiden over twee jaar. De topsportleerling doet dan in beide 

jaren in ongeveer de helft van de vakken examen. Dit biedt een verlichting van het 

eindexamen.   

   

Voor het spreiden van het eindexamen is er altijd eerst een adviserend gesprek 

tussen de topsportleerling, de ouder(s)/verzorger(s) en de topsport talentbegeleider. 

De topsport talentbegeleider adviseert de sporter en ouder(s)/verzorger(s) en 

bespreekt de mogelijkheden en consequenties. Maatwerk is het uitgangspunt bij het 

verlenen van toestemming voor een gespreid examen.   

 

De ouder(s)/verzorger(s) van de topsportleerling moeten het verzoek tot gespreid 

examen schriftelijk aanvragen bij de topsport talentbegeleider via het 

“aanvraagformulier gespreid examen”. De aanvraag wordt goed- of afgekeurd door 

de teamleider van de topsportleerling in overleg met de topsport talentbegeleider.   

   

 

  



    

  

 

 

17 

 

 

 

17. Gedragscode   

   

Op het Scala College heerst een (top)sportvriendelijk klimaat; er is waardering voor  

topsportleerlingen en zij worden door alle betrokken partijen gestimuleerd het beste 

uit zichzelf te halen, zowel op school als binnen de sport.   

Het combineren van school en topsport vergt een bijzondere inzet en (pro)actieve 

houding van de topsportleerlingen.   

De topsportleerling moet zich realiseren dat hij/zij in de eerste plaats deel uitmaakt 

van de leerling gemeenschap van het Scala College. Voor de topsportleerling gelden 

dan ook dezelfde afspraken en regels als voor de andere leerlingen.     

  

“Een topsportleerling is een gewone leerling met bijzondere faciliteiten”  

  

Van de topsportleerlingen wordt het volgende verwacht:   

  

● Zij gedragen zich in de eerste plaats als een leerling van het Scala College en 

houden zich aan de regels die voor alle leerlingen gelden;  

● Zij nemen zoveel mogelijk deel aan alle activiteiten van de klas en de school, 

tenzij dit onverenigbaar is met de sport;  

● Zij tonen een optimale werkhouding en inzet, zodat de verleende faciliteiten 

gehandhaafd kunnen blijven;  

● Zij nemen zelf het initiatief om zaken die te maken hebben met de combinatie 

topsport en school te bespreken met de topsport talentbegeleider;  

● Zij nemen zelf de verantwoordelijkheid om met docent(en) te bespreken welke 

stof er is behandeld en te achterhalen wat het huiswerk is  bij het missen van 

een les voor een training of wedstrijd;   

● Zij nemen bij onverwachte situaties onmiddellijk contact op met de topsport 

talentbegeleider   

● Zij houden zich aan de regels die beschreven zijn, zoals:  

  
➢ het aanvragen van verlof  

➢ het benutten van tussenuren als zelfstudie-uren  

➢ het melden van huiswerk dat onverwachts niet af is  

➢ het volgen van het rooster van de mentorklas bij uitval van trainingen  
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18. Fitness, fysiotherapeut en sportdiëtist   

  

Op verzoek kunnen topsportleerlingen, onder begeleiding van bijvoorbeeld de eigen 

trainer, gebruik maken van de fitnessruimte op school. Een aanvraag hiervoor kan 

ingediend worden bij de topsportcoördinator. Er wordt dan gekeken naar de 

mogelijke data en tijden.  

  

Verder is iedere maandag van 15.15 uur t/m 16.00 uur fysiotherapeut Floris van den 

Berg aanwezig in de fitnessruimte. Op dat moment kan de topsportleerling dus ook 

onder begeleiding trainen. Van den Berg biedt ook begeleiding bij blessures.  

  

Voeding is voor topsporters erg belangrijk. Goede voeding kan prestaties bevorderen  

en blessures helpen te voorkomen. Op maandag van 15.10 uur t/m 16.10 is (sport) 

diëtist Katrien Blaauw van VODI Service aanwezig op het Scala College.   
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19. Promotie  

  

Het is voor de school en docenten vaak moeilijk een indruk te krijgen waar de 

gebruikte faciliteiten van de topsportleerlingen nu eigenlijk aan bijdragen. Het is dan 

ook leuk als de topsportleerlingen behaalde resultaten en sportervaringen terug 

koppelen aan de topsport talentbegeleider.   

Het Scala College beschikt over diverse mogelijkheden voor sporters om zichzelf te 

presenteren. Denk hierbij aan de website, facebook, “wall of fame” en de papieren 

en digitale nieuwsbrieven.   

Iedere topsportleerling wordt in ieder geval gevraagd om zich aan het begin van het 

schooljaar voor te stellen aan de docenten van de betreffende locatie via een stukje 

tekst met actiefoto.   

  

Verder wordt het op prijs gesteld als topsportleerlingen helpen bij open dagen en 

informatiebijeenkomsten als dit wordt gevraagd. Uiteraard alleen als dit te 

combineren is met de trainingsdagen en -tijden.   
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20. Partners   

  

NOC*NSF  

Papendallaan 60  

6816 VD Arnhem  

www.nocnsf.nl   

  

  

Regionale Topsport Organisatie Metropool  

Grote Marktstraat 43C  

2511 BH Den Haag  

www.olympischnetwerkzuidholland.nl  

  

Contactpersoon 

B. Volkerijk 

bvolkerijk@sportzh.nl   
 

  

Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport  

Postbus 20  

1606 ZG Venhuizen  

www.evot.nl 

  

Contactpersoon  

Landelijke topsportcoördinator: T.M. de Groen  

info@evot.nl   

 

TeamNL Centrum Metropool 
www.ctometropool.nl 

Contactpersoon  
Arne de Groote 
arne.degroote@teamnlmetropool.nl  

 

Fysiotherapie van den Berg  

Prinses Irenelaan 1F  

2404 BH Alphen aan den Rijn  

www.fysiovandenberg.nl   

  

Contactpersoon  

Fysiotherapeut: F. van den Berg  

info@fysiovdberg.nl   

  

  

http://www.nocnsf.nl/
http://www.nocnsf.nl/
http://www.olympischnetwerkzuidholland.nl/
http://www.olympischnetwerkzuidholland.nl/
mailto:bvolkerijk@sportzh.nl
http://www.ctometropool.nl/
mailto:arne.degroote@teamnlmetropool.nl
http://www.fysiovandenberg.nl/
http://www.fysiovandenberg.nl/
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VodiService  

Antonie van Leeuwenhoekweg 27B  

2408 AL Alphen aan den Rijn  

www.vodiservice.nl  

  

Contactpersoon  

Sportdiëtist: K. Blaauw info@vodiservice.nl   

  

 

 

ADO Den Haag  

www.adodenhaag.nl   

  

  

  

  

Alphense Boys  

www.alphenseboys.nl   

  

Contactpersoon  

Paul Bahlmann: info@alphenseboys.nl  

  

  

  

  

 

  

  

Sparta Rotterdam  

www.sparta-rotterdam.nl   

  

  

  

  

  

I’M TENNIS  

www.imtennis.nl   

  

Contactpersoon  

Gertjan Egberink: gertjan.egberink@casema.nl  

  

  

  

http://www.vodiservice.nl/
http://www.vodiservice.nl/
http://www.adodenhaag.nl/
http://www.adodenhaag.nl/
http://www.alphenseboys.nl/
http://www.alphenseboys.nl/
http://www.sparta-rotterdam.nl/
http://www.sparta-rotterdam.nl/
http://www.sparta-rotterdam.nl/
http://www.sparta-rotterdam.nl/
http://www.imtennis.nl/
http://www.imtennis.nl/
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Waterpoloschool Holland  

www.azc-aphen.nl/waterpoloschool-holland     

  

Contactpersoon  

Jary Göbel: waterpoloschool.holland@gmail.com 

 

 

 

 

FC Utrecht 

www.fcutrecht.nl 

 

 

 

 

 

 

Hockey Entertainment 

www.hockey-entertainment.nl 

 

Contactpersoon 

Arthur Bussink: info@hockey-entertainment.nl 

 

 

 

 

 

 

De Thermen2 

www.dethermen2.nl 

 

Contactpersoon 

Remco Pielstroom: remco@dethermen2.nl 

 

 

 

 

 

 

KNVB 

www.knvb.nl 

 

 

 

 

 

 

http://www.azc-aphen.nl/waterpoloschool-holland
http://www.azc-aphen.nl/waterpoloschool-holland
http://www.azc-aphen.nl/waterpoloschool-holland
http://www.azc-aphen.nl/waterpoloschool-holland
http://www.azc-aphen.nl/waterpoloschool-holland
http://www.azc-aphen.nl/waterpoloschool-holland
mailto:waterpoloschool.holland@gmail.com
http://www.fcutrecht.nl/
mailto:info@hockey-entertainment.nl
http://www.dethermen2.nl/
mailto:remco@dethermen2.nl
http://www.knvb.nl/
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KNZB 

www.knzb.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Feyenoord 

www.feyenoord.nl 

 

Contactpersoon 

Manon Melis: m.melis@feyenoord.nl 

 

 

 

 

Martin Pet Mentale Training 

www.martinpet.nl 

 

Contactpersoon 

Martin Pet: msportpet@yahoo.nl 

 

 

 

De Complete Techniek 

www.decompletetechniek.nl 

 

Contactpersoon 

Dennis van den IJssel: dennis@decompletetechniek.nl  

 

 

 

http://www.knzb.nl/
http://www.feyenoord.nl/
http://www.martinpet.nl/
mailto:msportpet@yahoo.nl
http://www.decompletetechniek.nl/
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Bijlage I   Topsport contract   

 

 

 

  
 

 

 

Contract tussen de Topsport Talentschool en de ouders/verzorgers van een topsportleerling  

________________________________________________________________________________  

  

Het Scala College (Topsport Talentschool) en de ouders(/verzorgers) van  …………………………………………. 

(topsport-leerling met een ……………………….-status)  uit klas ………… komen overeen:   

  

  

A   De school biedt roosteraanpassing, topsportbegeleiding, faciliteiten en eventueel extra 

tutorondersteuning aan, voor zover noodzakelijk om studie en sport te kunnen combineren, 

zoals is voorzien in de regels1 van de school, de afspraken binnen de Stichting LOOT2 en in de 

beleidsregel3 van het ministerie van OCW  

  

De school verplicht zich er toe om in dat kader:   

  

1) per schooljaar minimaal drie gestructureerde begeleidingsgesprekken met de leerling te 

voeren verspreid over dat schooljaar;   

2) te begeleiden en te ondersteunen door middel van roosteraanpassingen, door het eventueel 

verplaatsen van toetsen, door het eventueel aanbieden van hulp- en/of inhaallessen, door 

het eventueel meewerken aan het gespreid examen en eventueel door het onderwijs te 

organiseren op afstand, indien noodzakelijk en voor de school redelijkerwijs realiseerbaar;   

3) informatie te verstrekken over wie de Topsport talentbegeleider is voor de leerling en wie de 

topsportcoördinator is binnen de school;   

4) te adviseren m.b.t. vermindering van onderwijstijd en/of ontheffing van één of meer vakken 

en/of delen van leergebieden en gespreid examen, uiteraard binnen de bovengenoemde 

kaders;   

5) verzoeken om vermindering/ontheffing te honoreren, mits die overeenkomen met het  

volgens A.4 uitgebrachte advies of passen binnen dat advies;   

6) er voor te zorgen dat de mentor contact zoekt met de ouders/verzorgers wanneer dat naar 

het oordeel van de school nodig is -bijv. bij achterblijvende studieresultaten-, en in elk geval 

naar aanleiding van de in school gebruikelijke rapporten.   

  

  

B De school kan besluiten de vermindering van de onderwijstijd en/of de ontheffing van een of 

meer vakken en/of delen van leergebieden te beëindigen wanneer tegenvallende 

onderwijsresultaten of negatief optreden/gedrag van de leerling daartoe, naar het oordeel 

van de school, aanleiding geeft; voorafgaande aan het besluit wordt contact gezocht met de 

ouders/verzorgers.  
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C De ouders/verzorgers en de leerling verplichten zich omtrent het volgende:   

  

1) zich te houden aan de regels van de school, de afspraken binnen de Stichting LOOT en de 

beleidsregels van het ministerie van OCW, voor zo ver op hen van toepassing;   

2) ervoor te waken dat het onderwijs niet ondergeschikt wordt aan de topsportambitie;   

3) vermindering van onderwijstijd en/of ontheffing van één of meer vakken en/of delen van 

leergebieden bij de Topsport talentbegeleider en het deelnemen aan een gespreid examen  

schriftelijk bij de algemeen topsportcoördinator van de school aan te vragen;   

4) onmiddellijk contact te zoeken met de mentor of de Topsport talentbegeleider wanneer zij 

weten of het vermoeden hebben dat de studieresultaten niet in orde zijn en/of het in zijn 

algemeenheid niet goed gaat met hun kind;   

5) de Topsport-bijdrage van €150,- binnen vier weken na ontvangst van de desbetreffende nota 

te voldoen.   

  

  

D   Algemeen   

  

  

1) de school, de ouders en de leerling respecteren de beslissing van de desbetreffende 

Sportbond en van NOC*NSF omtrent de LOOT-status van de leerling.   

2) door het ondertekenen van deze overeenkomst heeft de school toestemming om relevante 

leerling gegevens, zoals NAW , brugklas (instap-) niveau, sportprestaties en portretrecht op 

foto’s/film die bij de school bekend zijn, voor gebruik door de school en/of de Stichting LOOT 

beschikbaar te stellen;   

3) bij verlies van de LOOT-status wordt de begeleiding op grond van die status stop gezet. De 

verleende vermindering van onderwijstijd en/of de verleende ontheffingen van één of meer 

vakken en/of leergebieden vervallen tenzij zij naar hun aard onomkeerbaar zijn. De school 

laat de ouders/verzorgers en de leerling  weten welke gevolgen het verliezen van de LOOT 

status heeft.   

  

 Alphen aan den Rijn, november 2017  

  

  

Namens de school:           De ouder(s):   

  

                                                ………………………………………. (handtekening)   

  

            ………………………………………. (naam)    

  

  

  

J.M. van Duren            De leerling:  

Topsportcoördinator     

………………………………………. (handtekening)   

  

                ………………………………………. (naam)  
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Bijlage II   Ouderbijdrage topsport   

  

  

  

  

  

  Topsportleerlingen  

  

Bijdrage    
  

Faciliteit/begeleiding  

  

  

€150,- per leerjaar  

  

-  Deelname aan topsport talentprogramma  

   - masterclasses en thema-avonden 

  -  Individuele begeleiding combinatie onderwijs en topsport  

 -  Gebruik topsport studieruimte  

 
-  Eventueel verlof voor wedstrijden, toernooien en/of 

trainingsstages  

 -  Eventueel ontheffing voor vak(ken) en aangepast rooster  

 -  Eventueel uitstel toetsen en schoolonderzoeken  

 -  Eventueel gespreid examen  

 -  Gratis gebruik van fitnessruimte (alleen onder begeleiding fysio of 

trainer) 

 -  Mogelijkheden tot spreekuur fysiotherapie  

 -  Mogelijkheden tot spreekuur sportvoedingsdeskundige  

  

   

Aspirant-topsportleerlingen 

  

Bijdrage    
  

Faciliteit/begeleiding  

  

  

€75,- per leerjaar  

  

-  Deelname aan topsport talentprogramma  

  - masterclasses en thema-avonden 

 -  Eventueel ontheffing of aangepast rooster voor LO   

 -  Beperkt verlof aanvragen i.v.m. sport  

 -  Zeer beperkt trainen onder schooltijd (na overleg met topsport 

talentbegeleider)  

 -  Gebruik topsport studieruimte  

 -  Gratis gebruik van fitnessruimte (alleen onder begeleiding) 

 -  Mogelijkheden tot spreekuur fysiotherapie  

 -  Mogelijkheden tot spreekuur sportvoedingsdeskundige  

  

   

  


