
 
 

 
REGELING TOPSPORTERS UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 
 
 
Artikel 1 Topsporter  

1. Voor de reguliere topsportstatus komen in aanmerking:  
a. studenten die in het bezit zijn van een talent- of topsportstatus van NOC*NSF; 
b. studenten die in het bezit zijn van een door Topsport Amsterdam afgegeven positief advies;  
c. studenten die voetballen in een selectieteam van een betaald voetbalorganisatie.  

2. Voor de projectstatus van topsporter komen in aanmerking: studenten die voor trainingen en 
wedstrijden op het hoogste niveau naar het buitenland afreizen, maar die (nog) niet in 
aanmerking komen voor een reguliere topsportstatus. De projectstatus geldt enkel voor de 
perioden waarin de student in het buitenland traint en wedstrijden heeft. De projectstatus wordt 
in overleg met Topsport Amsterdam afgegeven.  

3. Het niveau van een internationale student, die vanwege zijn/haar nationaliteit niet in aanmerking 
komt voor een status bij NOC*NSF, wordt vergeleken met het niveau van Nederlandse 
topsporters. De reguliere topsportstatus of topsportprojectstatus wordt in overleg met Topsport 
Amsterdam aan een internationale student afgegeven.  

 
 
Artikel 2 Topsportcoördinator  

Het College van Bestuur wijst, op voordracht van de directeur Studenten Services, een 
studentendecaan aan als Topsportcoördinator van de Universiteit van Amsterdam. Het College van 
Bestuur wijst een van haar leden aan als aanspreekpunt op het gebied van topsport.  
 
 
Artikel 3 Topsportstatus aanvragen  

Een student dient een verzoek tot toekenning van de topsportstatus in bij de Topsportcoördinator bij 
de dienst Studenten Services. Voorafgaand aan de eventuele toekenning van de 
topsport(project)status vindt een intakegesprek met de Topsportcoördinator plaats. De status geldt 
voor een studiejaar en kan op verzoek jaarlijks worden verlengd. De status geldt voor al het 
onderwijs dat de student aan de UvA volgt.  
 
 
Artikel 4 Melding bij studieadviseur  

Een student aan wie de reguliere topsportstatus of topsportprojectstatus is toegekend en die voor 
facilitering in aanmerking wenst te komen, voert daartoe jaarlijks aan het begin van het studiejaar 
een gesprek met de studieadviseur van de opleiding. Tijdens het gesprek toont de student de door de 
Topsportcoördinator afgegeven bevestiging van de topsport(project)status en een overzicht van de 
(toekomstige) trainings- en/of wedstrijdtijden.  
 
 
Artikel 5 Facilitering Topsporters  

1. De UvA faciliteert waar mogelijk studenten met een topsportstatus bij het combineren van 
topsport en studie. Dit gebeurt binnen de grenzen der redelijkheid, ter uiteindelijke beoordeling 
van de examencommissie(s) van de gevolgde opleiding(en).  

2. De student bespreekt zo vroeg als mogelijk met de studieadviseur hoe een verzoek bij de 
examencommissie wordt ingediend. 

3. Afhankelijk van de gestelde leerdoelen, technische mogelijkheden en aanwezigheids-
verplichtingen bestaan bij de faculteiten en opleidingen mogelijkheden tot alternatieven en 
aanpassingen op het gebied van het onderwijs en tentaminering. 
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Artikel 6 Financiële ondersteuning tijdens de prestatiebeursperiode  

Studenten met een reguliere topsportstatus kunnen in aanmerking komen voor financiële 
ondersteuning indien het uitoefenen van topsport leidt tot studievertraging zoals beschreven in de 
regeling Profileringsfonds. 
 
 
Artikel 7 Registratie vertraging  

De student met een (reguliere) topsportstatus laat jaarlijks de vertraging, opgelopen door het 
beoefenen van topsport, registreren bij de studieadviseur(s) van zijn/haar opleiding(en). Registratie 
dient te verlopen volgens de procedure beschreven in de regeling Profileringsfonds.  
 
 
Artikel 8 Inwerkingtreding, overgangsbepaling, citeertitel  

Deze regeling vervangt de ‘Regeling Topsporters 2010’ zoals vastgesteld op 1 september 2010. De 
vernieuwde Regeling Topsporters UvA is vastgesteld bij besluit nr. 2022-028205 van het  
College van Bestuur van 5 april 2022 en gaat van kracht met ingang van 1 september 2022. Deze 
regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling Topsporters UvA’. 
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Toelichting bij de Regeling Topsporters Universiteit van Amsterdam 
 
 
Algemeen 

Met deze regeling verschaft de Universiteit van Amsterdam (UvA) duidelijkheid over de 
ondersteuning die de universiteit biedt aan studenten die het volgen van een studie en het beoefenen 
van topsport willen combineren. Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten en in communicatie inzake 
studiekeuze schenkt de UvA de nodige aandacht aan dit onderwerp, zodat aankomende studenten een 
goede keuze kunnen maken tussen hoger onderwijsinstellingen en opleidingen bij de UvA.  
De UvA maakt met ingang van deze regeling een onderscheid tussen de reguliere topsportstatus en 
de topsportprojectstatus.  De projectstatus geldt enkel voor korte perioden tijdens het studiejaar 
waarin de student naar het buitenland afreist voor trainingen gecombineerd met internationale 
wedstrijden.  
Een student die door de Topsportcoördinator van de UvA is erkend als topsporter en studievertraging 
oploopt als gevolg van activiteiten die een rechtstreekse relatie hebben met bedoelde prestaties, kan 
een verzoek tot financiële ondersteuning indienen conform hetgeen in de Regeling Profileringsfonds 
is bepaald.  
 
 
Artikelsgewijs 
 
Artikel 1b 

Als een student niet in aanmerking komt voor een NOC*NSF status omdat de sport die de student 
beoefent niet in het NOC*NSF systeem is opgenomen, de student niet de Nederlandse nationaliteit 
heeft, omdat de student in een aanloopfase zit naar een NOC*NSF status of in een overgangsfase zit 
van een junior- naar een seniorstatus wordt advies gevraagd bij Topsport Amsterdam. Dit advies 
wordt ten behoeve van de student door de Topsportcoördinator aangevraagd bij Topsport 
Amsterdam.  
 
Artikel 1c 

Betaald voetbal (mannen) is niet opgenomen in het NOC*NSF systeem zodat hiervoor andere regels 
gelden.  
 
Artikel 2  

De Topsportcoördinator kan worden bereikt via e-mailadres: topsportcoordinator-sts@uva.nl Een 
afspraak met de Topsportcoördinator kan worden gemaakt via het afsprakensysteem van de 
studentendecanen op de website.   
 
Artikel 5 

Voorbeelden van aanpassingen zijn: het ruilen van werkgroepen, het bieden van online onderwijs 
en/of tentamens, het bieden van een extra tentamenkans, het bieden van alternatieve opdrachten bij 
afwezigheid en aanpassingen in de volgordelijkheid van vakken. 
 
Artikel 6 

Voor meer informatie over de voorwaarden, de maximale omvang van de uitkering en de wijze van 
aanvragen wordt naar de geldende regeling Profileringsfonds UvA verwezen. 


