T O P ic
‘De stappen vooruit’

Topsportbegeleiding
in het mbo
Topsport mag de laatste tijd op een groeiende aandacht van de politiek
rekenen. Het kabinet heeft de top tien-ambitie op voorspraak van
NOC*NSF onderschreven. Ook heeft het kabinet het Olympisch Plan
2028 omarmd. Om beide ambities te realiseren moeten er onder andere
meer schoolfaciliteiten worden geboden aan door NOC*NSF geïndiceerde
topsporttalenten in het mbo.

Door: Rudmer Heerema
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In het voortgezet onderwijs bestaat sinds
1991 de stichting LOOT (Landelijk Overleg
Onderwijs en Topsport) die zorgt voor een
zo optimaal mogelijke afstemming tussen
onderwijs en topsport. Dit is mogelijk
omdat er binnen het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een speciale LOOTbeleidsregel bestaat. Het mbo heeft zo’n beleidsregel (nog) niet. In de afgelopen drie jaar heeft
het platform Bewegen en Sport wel vooruitgang
geboekt op het gebied van topsportbegeleiding in
het mbo.

talenten bij NOC*NSF aan. Na een check door NOC*NSF komen de namen vervolgens in
de database. Het is op deze wijze voor iedereen duidelijk welke talenten in aanmerking
mogen komen voor topsportfaciliteiten in het mbo-onderwijs. De indicering ligt nu bij
de instanties die het meeste verstand van sport hebben en zicht hebben op de talenten,
namelijk de sportbonden zelf.
Een tweede effect is dat de sportactieve studenten – studenten die het leuk vinden om
veel te trainen en daarom soms hoog op ranglijsten staan, maar onvoldoende talent
hebben om daadwerkelijk door te dringen tot de top – niet onnodig uit het onderwijs
gehaald worden.
De win-winsituatie is dat er meer aandacht en energie is voor de juiste, geïndiceerde
topsporttalenten.

Duidelijkheid bij indicering van
talenten
Enkele jaren geleden was voor veel jonge (top)
sporters de extra begeleiding van jonge toptalenten toegankelijk. Vaak kenden mbo-instellingen
hen zelfs de status van ‘topsporter’ toe. Dit zorgde
voor een groot grijs gebeid van vermeende talenten. Dit grijze gebied had een groot nadeel: mboinstellingen wisten niet of ze de juiste studenten
begeleidden en of zij hun energie, tijd en moeite
wel op de meest efficiënte manier investeerden.
Met name de afgelopen twee jaar is de MBO Raad
steeds beter gaan samenwerken met NOC*NSF,
zodat de juiste talenten voor de juiste begeleiding
in aanmerking komen.
In praktijk betekent dit dat mbo-instellingen
gebruikmaken van de database van NOC*NSF,
waarin de geïndiceerde topsporttalenten staan. De
sportbonden leveren de namen van hun topsport-
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Topsportaddendum
Het probleem bij het begeleiden van de topsporttalenten is met
name dat er onvoldoende ruimte in wet- en regelgeving zit. Om de
combinatie onderwijs en topsport met succes te kunnen afronden,
is er ruimte nodig voor de gewone trainingen, trainingskampen en
wedstrijden. Topsporttalenten kunnen daarom minder uren maken
dan de reguliere student.
Er is in 2011 een pilot geweest om met een addendum op de onderwijsovereenkomst binnen het onderwijs ruimte te zoeken voor deze
geïndiceerde topsporttalenten. Dit addendum heeft de naam topsportaddendum gekregen. In het topsportaddendum kunnen individuele afspraken tussen de mbo-instelling en bij NOC*NSF geïndiceerde
topsporttalenten worden vastgelegd om, binnen de huidige wet- en
regelgeving, onderwijs en topsport beter te kunnen combineren.

Door deze individuele afspraken konden mbo-instellingen extra
ruimte en vooral rust en structuur organiseren voor de geïndiceerde
toptalenten.
De pilot is positief verlopen en dit heeft geleid tot een intensief
traject met alle betrokken partijen (DUO, Inspectie van het Onderwijs
en vooral het ministerie OCW) om te komen tot een breed gedragen
topsportaddendum. Op dit moment is de definitieve versie gereed,
zijn de MBO Raad, DUO en het ministerie van OCW akkoord en is het
wachten op de laatste partij, de inspectie. Als alle partijen akkoord
zijn, organiseert de MBO Raad een studiedag over de begeleiding
van geïndiceerde topsporters. Doel is om de mogelijkheden van het
topsportaddendum aan te geven.
Rudmer Heerema is themaleider Topsport bij het platform Bewegen
en Sport van MBO Diensten. Ook is hij directeur van het Expertisecentrum Onderwijs en Topsport. �❚

Contact:
rj.heerema@telfort.nl

LO-8

28 sep. 2012

>> 17

