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Beleidsnotitie onderwijs en toptalenten op het gebied van sport en 

kunst/cultuur 

In het schoolplan van Effent is het ontwikkelen van talent een uitgangspunt.  

Graag willen we ruimte creëren voor leerlingen met bovenmatig talent en ambitie op het gebied van 

sport en kunst/ cultuur. In dit kader dienen er schoolbreed dezelfde kaders gehanteerd te worden 

door leden van de directie, bij het toekennen van faciliteiten.  

Om een leerling in aanmerking te laten komen voor een topsportstatus op Effent gaan we een 

standaardprocedure hanteren. Deze procedure valt uiteen in 2 delen: 

A. Aanvraag ouders voor het verkrijgen van een topsportstatus op Effent. Voor het toekennen 

van deze status hanteren wij onderstaande voorwaarden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Na toekenning van een topsportstatus op Effent kunnen er verdere faciliteiten verstrekt 

worden door de directie met inachtneming van onderstaande kaders. Deze faciliteiten zijn 

bedoeld om deelname aan trainingen en trainingsstages van sportbonden en wedstrijden op 

nationaal en internationaal niveau mogelijk te maken gericht op de topsporter enerzijds en 

deelname aan evenementen voor talenten op het gebied van kunst en cultuur anderzijds.  

 

Voor sporttalent: 

Aan de hand van een status kan bepaald worden of iemand een bijzonder sporttalent heeft. Er moet sprake zijn 
van: 

 Een landelijke status A (beste 8 van de wereld), B (beste 16 van de wereld) of HP (High Potential, 
jonge sporter die doorstroomt naar wereldtop) 

 Een internationaal talent, nationaal talent of belofte 

 Bij te jonge leeftijd voor een belofte of bij sporters in een categorie 2 sport (sport zonder NOC*NSF 
status): Een erkenning door de sportbond als talent en ondersteuning door het Olympisch Netwerk. 

 
De sportbonden en/of NOC*NSF bepalen of de sporter voor de onder 1 en 2 genoemde statussen in aanmerking 
komt. Voor voetballers stelt de betaald voetbalorganisatie (BVO) vast of een sporter een status heeft. 

Voor kunst/ cultuur talent: 

De volgende evenementen komen in aanmerking voor een vrijstelling aan het vastgestelde 
onderwijsprogramma: 

 Deelname aan muziekconcoursen met een nationaal of internationaal karakter; 

 Deelname aan film gemaakt voor de Nederlandse bioscoop; 

 Deelname aan televisiedrama, televisieseries, eindrondes talentenjachten of daarmee vergelijkbare 
programma’s die op het landelijk net worden uitgezonden; 

 Optreden in musicals en theaterproducties met een nationaal karakter. 
 
Niet in aanmerking komen: 

 Deelname aan reclamespotjes; 

 Modellenwerk 
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Hiervoor gelden de volgende kaders: 

1. AVO vakken 

Voor reguliere trainingen mag het verlof niet verleend worden tijdens 1 uurs vakken. Voor 

de overige vakken geldt dat het verlof maar voor de helft van het regulier aantal les uren in 

de lessentabel wordt verleend.  

 

2. Er wordt geen verlof verleend voor  reguliere trainingen, trainingsstages en nationale en/of 

internationale wedstrijden tijdens proefwerkweken, SE-weken en tijdens officiële 

herkansingen. 

 

3. Er wordt geen verlof verleend voor  reguliere trainingen, trainingsstages en nationale en/of 

internationale wedstrijden tijdens de Centrale Eindexamens alsmede het CSPE. 

 

4. Om aan de voorwaarden van de bij punt 1 en 2 genoemde bepalingen te kunnen voldoen 

kan er door de leerling – afhankelijk van de roostermogelijkheden – les gevolgd worden in 

een andere klas.  

 

5. De leerling krijgt maximaal 20 dagen per schooljaar buitengewoon verlof voor internationale 

en/of nationale trainingsstages en wedstrijden, georganiseerd door een landelijke 

sportbond, respectievelijk internationale sportfederatie, vanwege opname in een nationale 

jeugdselectie, met inachtneming van punt 1 tot en met 6.  

 

6. Met inachtneming van bovenstaande dient er een overeenkomst te worden opgesteld door 

directie, die ondertekend dient te worden door: 

 Directie 

 Ouders / verzorgers 

 Leerling  

 

7. In deze overeenkomst is een clausule opgenomen waarin de school zich het recht verschaft 

om de overeenkomst te ontbinden bij: 

 Het niet nakomen van de gemaakte afspraken door de leerling, opgesteld in de 

overeenkomst; 

 Als de leerresultaten achterblijven en/of de overgang en/of het behalen van het 

diploma belemmerd wordt. 

 

 

 

 


