Protocol faciliteiten ivm topsport of toptalent
Het Vellesan College besteedt veel tijd en aandacht aan sport en sporten middels het aanbieden van
sportklassen en LO op examenniveau. Ook is er veel aandacht voor cultuur, mede via het aanbieden
van een dansklas. Daarbij richt het Vellesan College zich niet in de eerste plaats op het binnen halen
van topsporters en culturele toptalenten, maar de school wil wel ruimte bieden aan deze talenten als
zij zich aandienen bij de school. Binnen de kaders van het reguliere onderwijs wordt dan ook ruimte
gegeven voor faciliteiten. Daarbij is de stelregel voor de school dat de prestaties op sport of
cultureel gebied ondergeschikt zijn aan het behalen van het diploma. Zowel binnen het culturele
gebied als bij de sport biedt de school onderwijs aan een aantal toptalenten, die sporten of optreden
combineren met school.
In de volgende notitie wordt aangegeven in welke gevallen er welke faciliteiten verleend kunnen
worden en op welke wijze die toegewezen worden.

De wet biedt de scholen voor voortgezet onderwijs mogelijkheden om faciliteiten te verlenen op
door de school vastgestelde gronden.
De Wet op het Voortgezet Onderwijs zegt hierover (artikel 11d):
1. Het bevoegd gezag van de school kan […] na overleg met de ouders een leerling ontheffing
verlenen voor onderdelen van het onderwijsprogramma […] . Het bevoegd gezag bepaalt bij
de ontheffing welk onderwijs voor de leerlingen in de plaats komt waarvoor ontheffing is
verleend.
2. Het bevoegd gezag van de school […] kan voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen,
bij de inrichting van het onderwijs afwijken van een of meer programmaonderdelen […] . Bij
algemene maatregel van bestuur wordt bepaald hoe wordt vastgesteld welke leerlingen in
aanmerking komen voor deze afwijkingen .

Op bovenstaande grondslag hanteert het Vellesan College de volgende bepalingen voor toptalenten
op het terrein van sport en cultuur:
1. Het is niet vanzelfsprekend dat een toptalent in sport of cultuur vrijstelling of ontheffing
krijgt voor onderdelen van het onderwijsprogramma of afwijkende programmaonderdelen
krijgt;
2. Wanneer het reguliere onderwijsprogramma en de talentonwikkeling slecht kunnen worden
gecombineerd kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag indienen bij de directie voor
faciliteiten. Deze faciliteiten kunnen bestaan uit een aangepast programma, een tijdelijke
vrijstelling van het lesprogramma of een ontheffing voor onderdelen van het
onderwijsprogramma;
3. Deze aanvraag kan alleen worden gehonoreerd als er sprake is van uitzonderlijk talent van de
leerling, dat wil zeggen wanneer het gaat om een leerling die op het hoogste (inter)nationale
niveau presteert.
In geval van topsport heeft deze leerling een status gekregen van de eigen sportbond of van
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NOC/NSF, dan wel is bekend bij het Olympisch Netwerk, dan wel is lid van de jeugdselectie
van een nationale sportbond;
in geval van cultuurtalent geldt dat een leerling op het hoogste niveau presteert op
concoursen bij muziek, filmopnames of bij toneel-, musical- en dansvoorstellingen.

Procedure
1. Ouders vragen aan het begin van het schooljaar schriftelijk faciliteiten aan bij de directie
2. In de aanvraag wordt ook de noodzaak van deelname aan trainingen, wedstrijden,
concoursen, voorstellingen e.d. aangetoond en worden kopieën van bewijsstukken van de
toegekende status gevoegd, trainingsschema’s of voorstellingenseries bijgevoegd.
3. De data van afwezigheid worden (zoveel als mogelijk) bij de aanvraag gevoegd;
4. De directie legt de aanvraag voor aan de afdelingsleider. De afdelingsleider brengt, na
overleg met de mentor, een advies uit aan de directie.
5. De directie neemt samen met de afdelingsleider een besluit over de vrijstelling, ontheffing of
aanpassing.
6. Wanneer de vrijstelling, ontheffing of aanpassing wordt toegekend geldt dat de
afdelingsleider een plan van aanpak op stelt waarin wordt vastgelegd hoe de leerling de
gemiste lesstof gaat inhalen zonder achterstand op te lopen.
7. De ouders/verzorgers ontvangen een schriftelijke bevestiging van het genomen besluit.
8. Het Vellesan College behoudt zich het recht voor om een vrijstelling, ontheffing of
aanpassing in te trekken wanneer de schoolprestaties achteruit gaan; de leerling zich niet
aan de gemaakte afspraken houdt of wanneer blijkt dat de leerling op sociaal emotioneel
gebied problemen krijgt.
9. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet neemt de directie besluiten over het
toekennen van faciliteiten.
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