Reglement topsport HZ
Stichting HZ University of Applied Sciences

Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences;
Gelet op het mandaten van het college van bestuur aan de academiedirecteuren en de
examencommissie HZ aan de deelexamencommissies tot het nemen van besluiten omtrent
onderwijskundige facilitaire ondersteuning;
Gelet op de instemming van de examencommissie HZ;
Stelt het hierna volgende reglement topsport HZ vast.
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Reglement topsport HZ
Stichting HZ University of Applied Sciences

Artikel 1. definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
1. HZ: de stichting HZ University of Applied Sciences;
2. WHW: wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
3. Student: persoon die als student staat ingeschreven bij de HZ in de zin van titel 3 van
hoofdstuk 7 WHW;
4. OLC: opleidingscoördinator;
5. Deelexamencommissie: deelexamencommissie in de zin van art. 10 reglement
examencommissie HZ
6. NOC*NSF: Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie;
artikel 2. topsport
2.1
Dit reglement is van toepassing op door de HZ erkende topsporters die als student bij
de HZ staan ingeschreven.
2.2
Een student kan door de HZ worden erkend als topsporter als aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
a.
topsporters die door NOC*NSF een A-status, Selectie-status, High Potential
status of Bondsstatus zijn toegekend 1;
b.
toptalenten die door een sportbond aangesloten bij het NOC*NSF een IT-, NTof belofte-status zijn toegekend 2.
2.3
Een student die topsport als bedoeld in het tweede lid van artikel beoefent meldt dit
zijn opleidingscoördinator.
Artikel 3. financiële en onderwijskundige facilitaire ondersteuning
3.1
Topsporters als bedoeld in artikel 2 kunnen financieel en facilitair ondersteund worden.
Artikel 4. financiële ondersteuning
4.1
Het reglement profileringsfonds HZ is van toepassing op aanvragen in het kader van de
financiële ondersteuning voor topsporters binnen de HZ.
4.2
In aanvulling op het bepaalde in artikel 5.2 reglement profileringsfonds HZ dient de
student bij een aanvraag in elk geval tevens:
a.
documenten te overleggen waaruit de topsportstatus als bedoeld in artikel 2.2.
blijkt;
b.
documenten waaruit blijkt dat de student al dan niet aanspraak kan maken of
maakt op een andere voorliggende financiële voorziening ten behoeve van zijn
studie.
Artikel 5. onderwijskundige facilitaire ondersteuning
5.1
Aanvragen voor onderwijskundige facilitaire ondersteuning kunnen onder meer
betrekking hebben op:
a.
een ontheffing van (verplichte) deelname aan lessen en groepsopdrachten;

1 Zie statusreglement NOC*NSF d.d. 1 januari 2017(www.nocnsf.nl)
2 IT: internationaal talent; NT: nationaal talent

2

reglement topsport HZ versie 20170922, instemming examencommissie HZ 11 oktober 2017, vastgesteld CvB op 03
oktober 2017

5.2

b.
gewijzigde lestijden;
c.
een alternatieve manier van volgen van lessen;
d.
een aangepast studieprogramma;
e.
andere en/of extra toetsmomenten;
f.
het mondeling afleggen van toetsen.
De in het eerste lid van dit artikel bedoelde voorzieningen zien louter op het binnen
een redelijke termijn succesvol afronden van de studie in combinatie met de
beoefening van topsport.

Artikel 6. procedure onderwijskundige facilitaire ondersteuning
6.1
Een student als bedoeld in artikel 2.2 vervaardigt in overleg met de
topsportcoördinator en de opleidingscoördinator indien mogelijk in september een
geïntegreerd studie-, prestatie- en sportplan voor het betreffende studiejaar. In dit
plan is onder meer opgenomen:
a.
het individuele onderwijsprogramma voor het betreffende studiejaar;
b.
de minimale studievoortgang voor het betreffende studiejaar;
c.
een indicatie van het tijdstip van afstuderen;
d.
een sportplan voor het desbetreffende studiejaar (trainingsschema/competitieroosters);
e.
de gewenste onderwijskundige faciliteiten die de goedkeuring behoeven van de
academiedirecteur;
f.
de gewenste onderwijskundige faciliteiten die de goedkeuring behoeven van de
deelexamencommissie.
6.2
De student dient het studie-, prestatie- en sportplan ter goedkeuring in bij de
academiedirecteur en de deelexamencommissie.
6.3
De academiedirecteur en de deelexamencommissie beslissen omtrent de goedkeuring
van het studie-, prestatie- en sportplan resp. de te verlenen onderwijskundige
faciliteiten met inachtneming van ieders bevoegdheden.
6.4
De student kan eerst aanspraak maken op de in het studie-, prestatie- en sportplan
opgenomen onderwijskundige faciliteiten na schriftelijke goedkeuring van de
academiedirecteur resp. de deelexamencommissie.
Artikel 7. rechtsmiddelen
7.1
Op beslissingen genomen in het kader van dit reglement is het reglement
rechtsbescherming studenten en extranei HZ van toepassing.
Artikel
8.1
8.2
8.3

8. slotbepalingen
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017.
Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de HZ.
Dit reglement dient te worden aangehaald als “reglement topsport HZ”.
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