
    

 
 
Onderwijs en sporttalent 
 
Deze notitie beschrijft de wijze waarop het Over Betuwe College Bemmel sporttalenten faciliteert en begeleidt. 
Deze werkwijze maakt deel uit van het schoolbeleid.   
 
Visie 
Het OBC Bemmel hanteert een aantal algemene uitgangspunten die in het kader van deze notitie van belang 
zijn: 
 

 Het OBC Bemmel wil een school zijn met goed en goed georganiseerd onderwijs en met een veilig 
schoolklimaat; 

 Het OBC Bemmel wil een actieve school zijn die leerlingen de ruimte geeft hun talenten te ontwikke-
len; 

 Het OBC Bemmel wil een school zijn die leerlingen in toenemende mate zelf verantwoordelijk maakt 
voor hun studie en ontwikkeling. 

 
OBC Bemmel wil een breed onderwijsaanbod bieden zodat leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen. Ruim-
te voor sporttalent past daarbinnen. Ook leerlingen die zich als sporttalent ontwikkelen, willen wij faciliteiten 
bieden die hen helpen hun studie en hun sport zo goed mogelijk te combineren. Daarbij zullen de leerlingen en 
ouders aangesproken worden op hun eigen verantwoordelijkheid. Onze intentie is om, binnen de grenzen van 
wet- en regelgeving, de leerling de ruimte te geven om zowel in studie als in sport maximale prestaties te beha-
len.  
 
Doelgroep 
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. Er gelden drie verschillende NOC*NSF statussen: 

- Belofte status 
- Nationaal Talent status 
- Internationaal Talent status 

 
Een NOC*NSF talentstatus wordt verstrekt door de sportbond en het talent wordt hiervan via Topsport Gelder-
land op de hoogte gesteld. Topsport Gelderland verstrekt zelf nog de zgn. ‘regiostatus’ waarvoor bepaalde 
criteria gelden. Registratie bij Topsport Gelderland geldt dan ook als voorwaarde om in aanmerking te komen 
voor onze faciliteiten.  
Verificatie van een status gebeurt via de talentbegeleider van Topsport Gelderland. De toetsing vindt jaarlijks 
aan het begin van het schooljaar plaats of wanneer een leerling/ sporter in aanmerking komt voor een status. 
 
De teamleider bepaalt aan de hand van de wel/ niet aanwezige talentstatus of de leerling in aanmerking komt 
voor faciliteiten. 
 



    

Slechts in uitzonderingsgevallen kunnen ook faciliteiten toegekend worden aan leerlingen die buiten de criteria 
van NOC*NSF en/ of Topsport Gelderland vallen. De beslissing over dergelijke uitzonderingen wordt door de 
teamleider van de betreffende leerling genomen. 
 
Faciliteiten en begeleiding 
De faciliteiten die de school aanbiedt m.b.t. flexibel onderwijs voor sporttalenten vallen binnen de mogelijkhe-
den van de leerplichtwet.  
Wanneer 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 Topsport Talentschool die meer stu-
diefaciliteiten (LOOT) kan bieden. Een Topsport Talentschool is alleen toegankelijk voor talenten met een er-
kende NOC*NSF status.  
 
Een leerling heeft overigens niet per definitie recht op alle faciliteiten die mogelijkerwijs onder deze regeling 
zouden kunnen vallen. Het uitgangspunt is dat onderwijs leidend is. De school kan faciliteiten verlenen, maar is 
daartoe niet verplicht. We spreken van individuele trajecten. 
 
Om sporttalenten zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden voldoet de school minimaal aan de volgende 
faciliteiten:   

- Er is een topsportcoördinator als aanspreekpunt voor leerling en ouders over de combinatie school en 
sport én als aanspreekpunt voor de talentbegeleider van Topsport Gelderland; 

- Er wordt, binnen de mogelijkheden van de onderwijsinstelling, zoveel mogelijk rekening gehouden 
met de planning van trainingskampen, trainingen en wedstrijden. 

- De school zal zich inspannen om het afleggen van toetsen of schoolexamens incidenteel op een ander 
moment te laten plaatsvinden als hiervoor, i.v.m. sportieve activiteiten, dringende redenen zijn.   

 
Of een topsportleerling, buiten de minimale faciliteiten hierboven, extra faciliteiten nodig heeft, wordt indivi-
dueel bepaald. Hierbij wordt met de volgende uitgangspunten rekening gehouden:   

 

 de noodzaak van de extra faciliteiten (de onvermijdelijkheid 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 gegeven kan worden. De uiteindelijke beslissing over het toeken-
nen van faciliteiten wordt door de school, in de persoon van de teamleider, genomen. 
 

 Door de faciliteiten mag het normale onderwijsprogramma niet in het gedrang komen. De school 
houdt zich het recht voor om de topsportfaciliteiten te stoppen, wanneer de resultaten van het regu-
liere onderwijs onvoldoende zijn. De overgangsnormen zijn hierbij leidend. 

 

 Van sporttalentleerlingen wordt verwacht dat zij op een correcte en verantwoordelijke wijze gebruik 
maken van de toegekende faciliteiten. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het huiswerk en voor de 
planning van de gemiste toetsen. Misbruik van de faciliteiten zal kunnen leiden tot uitsluiting van het 
gebruik daarvan. 

 

 Toekenning van faciliteiten vindt uiteraard plaats binnen de kaders van de leerplichtwet.  
 
 
PR 
Indien een leerling gebruik maakt van de geboden faciliteiten, wordt de school toestemming gegeven hiermee 
naar buiten te treden in het kader van promotiedoeleinden. Ook zal de topsportcoördinator de topsportleerling 
vragen om bij bijzondere prestaties, foto’s en een stukje tekst te leveren voor de website van OBC Bemmel.  

 
 

 


