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1. Status aqendapunt:
Rol URaad:
o Ter informatie
o Ter advisering
. Terinstemming
o Anders:

2. Eerder behandeld in:
Naam gremium: College van Bestuur
Datum behandeling: 19 mei 2014
Naam agendapunt: vaststelling topsportregeling ROSTOP
Conclusie toen: voorleggen aan UR ter instemming
3. Toelichtinglsamenvatting:
De UT heeft een regeling ROSTOP ter ondersteuning van de top-sporters en top-cultuur beoefenaars.
In deze regeling worden de mogelijkheden van en voorwaarden voor studiebegeleiding op maat,
topsportbeurzen en gratis gebruik van sport- dan wel cultuurfaciliteiten op de UT verder uitgewerkt. De
topsportcommissie van de UT heeft de Werkgroep Afstudeer Regelingen een aanscherping
voorgelegd m.b.t. de indeling voor topsporters. De belangrijkste wijziging betreft een scherpere
indeling in categorieen, zodat er een beter onderscheid komt tussen topsporters (categorie I) en
diegenen die op hoog nationaal senioren of junioren niveau sporten (categorie II). Voorstel houdt
tevens in dat alleen categorie I nog recht houden op een topsportbeurs, terwiji alle categorie II spoilers
gratis sportfaciliteiten op de UT kunnen gebruiken. Categorie II spoilers stralen door hun
sportprestaties niet zozeer af op de instelling, maar hebben wel een voorbeeldfunctie voor mede
studenten en spoilers.
The University of Twente offers support top students who perform their sport or cultural activity at the
highest national or international level. Top-level athletes make a valuable contribution to the university.
These students can apply for a status category / (top-level) or/I (high level). The top sport committee
proposes to restrict the financial aid to category I only and also proposes to give all category II athletes
free use of university facilities, since they serve as role models for their fellow athletes, as well as for
their fellow students.

4. (Voorgenomen) besluit CvB:
Het CvB besluit de voorliggende regeling topsporters ROS TOP vast te stellen en
ter instemming voor te leggen aan de UR.

GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)
Eerder in URaad aan de orde geweest?
o Nee.
o Ja,op
Conclusie toen:
Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde
punten nadere toelichting behoeft)

Regeling Ondersteuning Topsporters
Kader:
Het gelijktijdig studeren op academisch niveau en bedrijven van topsport stelt studenten voor
problemen. Het is in de praktijk niet mogelijk een van beide activiteiten uit te stellen tot later:
zowel de studie als de sport eisen van de deelnemer doorgaans in de leeftijdsgroep tussen 18
en 25 jaar resultaten op redelijk korte termijn. De UT dient hier oog voor te hebben, hetgeen
aanleiding is tot het formuleren van een topsportbeleid en een topsportregeling.
-

-

Onder topsportbeleid wordt verstaan het streven naar een klimaat aan de UT, waarin topspor
ters hun studie en hun sport optimaal kunnen combineren binnen de door de UT gestelde rand
voorwaarden. Het doel moet zijn dat de topsporter met inzet van eigen en UT-middelen zowel
zijn studie binnen redelijke tijd kan afronden als in die tijd de nagestreefde sportprestaties kan
bereiken. Onder topsportbeleid wordt nadrukkelijk niet verstaan het gericht werven van
potentiele topsporters onder de instromende studenten. Nog minder wordt beoogd het creëren
van een basketball-university naar Amerikaans model.
Topsporters voegen aan de universiteit iets toe. Intern als een voorbeeldfunctie voor mede
sporters en niet to vergeten als een collega-student waar de universitaire gemeenschap trots op
kan zijn. Een trots die met het deelnemen aan wedstrijden en met het behalen van prestaties
ook afstraalt op de universiteit als instelling. Extern zal in de media aandacht worden besteed
aan de topsporter en komt de naam van de UT als vanzelf in beeld.

Deze (gewzigde) regeling treedt in werking per 1 september 2014.
BU een evaluatie zullen in leder geval de volgende punten worden betrokken:
de mate waarin van de regeling gebruik wordt gemaakt;
de bekendheid van de regeling bU de studenten en de medewerkers bu de opleidingen;
de uitvoering van de regeling;
de werking van afspraken tussen de topsporter en do UT I. h. k. v. de public relations;
de mate van tevredenheid met de inhoud van de Regeling b betrokken studenten.
-

-

-

-

-

Inleiding
De Regeling Ondersteuning Topsporters (ROSTOP) biedt erkende topsporters, die aan de UT stu
deren en onder de regeling vallen, drie vormen van steun al naar gelang de status die zij bezitten.
Deze vormen zijn:
1. studiebegeleiding op maat;
2. financiële ondersteuning;
3. facilitaire ondersteuning.
Studenten die nag niet de absolute top (NOC*NSF Al B- of HP-status) hebben bereikt, kunnen
door de ROSTOP mogelijkerwijs die topsportstatus wél bereiken. Met het aanbod van deze onder
steuning geeft de UT de sporter de mogelijkheid om sport en studie op een verantwoorde manier
te combineren. Deze Regeling geldt voor zowel valide als minder valide sporters. Impliciet is deze
regeling dus oak van toepassing op topsportende studenten die zich voorbereiden op Olympische
(zomer en winter) of para Olympische Spelen.
Afkortingen en begrippen
Artikel 1.
CPO: de Commissie Persoonlijke Omstandigheden van de Universiteit Twente. Deze corn
missie is per 1 september 2014 de opvolger van de Commissie Verlening Afstudeersteun
(OVA). De CPO is gemandateerd door het College van Bestuur om to beslissen over erken
ning ihkv deze regeling. Zij betrekt daarbij het oordeel van de Commissie Topsport;
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•
•

UT: Universiteit Twente.
Commissie Topsport: een driehoofdige commissie bestaande uit:
de voorzitter Sportraad UT;
het hoofd Sportcentrum van de UT;
een studentendecaan UT.
De Commissie is namens het College van Bestuur belast met de beoordeling of je als topspor
ter kunt worden aangemerkt en, zo ja, in welke categorie je valt.
Topsporter: de UT-student die in het kader van deze regeling als zodanig is erkend.
Sporter met A-status (definitie NOC*NSF):
Een A-status verdient de sporter door te voldoen aan de prestatienorm zoals die na overleg
met de betrokken bond en het NQC*NSF is vastgelegd. Het uitgangspunt van deze norm
houdt in dat de sporter aantoont bij de mondiale top-8 van een WK of de Clympische spelen te
behoren of zich te kwalificeren voor de Olympische spelen.
Sporter met een High potential-status (definitie NOC*NSF):
In uitzonderlijke gevallen, daar waar sprake is van een buitengewoon perspectief op snelle
aansluiting bij de mondiale top-8 en een hoog perspectief op een positie bij de mondiale top-3
kan NQC*NSF de status van High potential (HP) verlenen.
Sporter met B-status (definitie NOC*NSF):
Het uitgangspunt van deze norm houdt in dat de sporter aantoont bij de mondiale top 16 te ho
ren. Dit betekent dat de sporter bij de eerste 16 dient te eindigen tijdens een WK of Olympi
sche spelen.
Studiebegeleiding op maat:
Het uitvoeren door de betrokken opleiding van het geIntegreerde sport- en studieplan van de
student dat in overeenstemming tussen de student-topsporter en de betrokken opleiding wordt
opgesteld; het gaat hier om bijzondere afspraken met de student zoals het doen van een
mondeling tentamen, het geven van uitstel voor te leveren prestaties, etc. De student neemt
hiertoe zelf het initiatief door contact op te nemen met de studieadviseur.
Doeluitkering: indien de sporter financiële middelen ontvangt van derden ten behoeve van
zijn sport niet zijnde een onkostenvergoeding.
-

-

-

•
•

•

•

•

•

Artikel 2.
Erkenningsprocedure
Cm voor de Regeling in aanmerking te komen moet je het volgende doen:
1. Jaarlijks indien van toepassing een aanvraag tot erkenning als topsporter indienen bij de
Commissie Topsport, p/a Informatiebalie Studentenbegeleiding, Vrijhof 317.
Het aanvraagformulier moet vóór 1 april van het lopende studiejaar worden ingediend.
Digitaal is dit formulier te vinden op:
www. utwente. nl/so/studentenbegeIeiding/studievertraqinq/ondersteuning/formulieren/topsort. pdf
De Commissie Topsport adviseert de CPO over de aanvraag. De CPO beslist binnen 10 weken na het ingediende verzoek.
2. Bij dit formulier moet je een eigen schriftelijke verklaring voegen, waarin je een toelichting
geeft op de aard van de sport die wordt beoefend, een opgave van de tijd die je aan de sport
besteedt en een korte impressie van je sportcarrière (wedstrijden en prestaties).
3. Daarnaast dien je een verklaring van je sportbond te overleggen waarin jouw sportniveau
staat vermeld.
4. De student-topsporter dient gedurende een studiejaar aantoonbaar te behoren tot de catego
rieën topsporters I of II genoemd in artikel 3. Geen aanvragen worden gehonoreerd die betrekking hebben op tijdvakken die reeds zijn verstreken.
-

-

Artikel 3.
Categorieen Topsporters
De Commissie Topsport beoordeelt of je voldoet aan de hieronder genoemde criteria.
1. Algemeen
• De tak van sport die wordt beoefend dient een categorie-1 of categorie-2 topsportpro
gramma van het NOC*NSF te zijn (zie voor de lijst van categorie I en 2, www.nocnsf.nl).
N.B: voor sporten met een specifieke band met de UT kan een uitzondering worden ge
maakt.
• De tijdsinvestering moet een minimale trainingsomvang van 10 uur en/of 4 sportspecifieke
(team)trainingen per week bevatten (exclusief reistijd).
CESI CvD
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2.

Er ziin 2 cateciorieën met de volgende criteria:
• Categorie I:
sporter die door het NOC*NSF is erkend als topsporter met een A-, HP- of B-status;
sporter op hoogste (inter-)nationale senioren-niveau;
sporter op hoogste internationale junioren-nieuw.
• Categorie II:
sporter op hoog nationaal senioren- of junioren-niveau;
sporter die de categorie I heeft behoord en daarin op korte termijn zal terugkeren.
-

-

-

-

-

Artikel 4.
Aard van de ondersteuning
De ondersteuning kan bestaan uit:
studiebegeleiding op maat;
2. een topsportbeurs;
3. facilitaire ondersteuning in de zin van gebruik van gratis faciliteiten UT.

Ad.1. Studiebeqeleiding op maat
Alle erkende topsporters genoemd onder de categorieen I en II hebben recht op “studiebe
geleiding op maat”. Je dient tenminste één keer per semester een geIntegreerd sport- en
studieplan op te stellen in overleg met jouw stud ieadviseur. Dit plan omvat een optimale af
stemming tussen studie en sport: daarin is vooral aandacht besteed aan de knelpunten die je
als sporter en studieadviseur kunt voorzien.
Ad.2 Topsportbeurs
Naast studiebegeleiding op maat kan aan alle erkende topsporters genoemd onder de Gate
gone I ook financiële ondersteuning worden toegekend in de vorm van een topsportbeurs.
Voor ieder als UT-topsporter erkend studiejaar, kun je maximaal vier topsportbeurzen per
stud iejaar aanvragen.
Deze vier beurzen worden beschouwd als een financiële tegemoetkoming zoals bedoeld in
de Regeling FOBOS UT (zie Studentenstatuut UT).
Indien je naast je sportieve activiteiten ook een bestuursfunctie vervult, is het belangrijk te
weten dat het totaal te verkrijgen aantal topsportbeurzen en/of activismebeurzen tezamen is
beperkt tot 18 maanden. De hoogte van een topsportbeurs bedraagt het maandbedrag voor
de basisbeurs uitwonend (WSF 2000) in de maand september ten tijde van het jaar van er
kenning als Topsporter.
Verzilvering:
Indien je voor de verzilvering van een topsportbeurs in aanmerking wilt komen, dien je na af
loop van het studiejaar waarin je bent erkend als topsporter het formulier “Aanvraag Top
sportbeurs”, ingevuld en voorzien van de noodzakelijke bijlagen, in te leveren bij de griffie
CPO (Informatiebalie Studentenbegeleiding, Vrijhof 317) voor 1 december van het erop
volgende studiejaar.
Let op: Een topsportbeurs wordt alleen uitgekeerd als je gedurende het gehele studiejaar
aan de voorwaarden van de Topsportregeling hebt voldaan. Hierop kan worden gecontro
leerd.
Cm voor de verzilvering van een topsportbeurs in het kader van deze regeling in aanmerking
te komen, gelden de volgende voorwaarden. Je dient:
als voltijdstudent te zijn ingeschreven aan een opleiding van de UT;
collegegeld te hebben betaald aan de UT;
erkend te zijn als topsporter categorie I, zoals genoemd artikel 3.
-

-

-
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Deze regeling is opgenomen in het Studentenstatuut van de UT:
http://www. utwente. nI/ces/studentenbeqeleiding/reqelinqen/ondersteuning/topsportreqelinq/
De hoogte van een topsportbeurs is gelijk aan het maandbedrag dat staat voor de basis
beurs uitwonend (WSF 2000); peildatum is de maand september van het erkende jaar.
De opgebouwde topsportbeurzen en/of activismebeurzen (zie regeling FOBOS) kunnen bij
elkaar nooit meer zijn dan in totaal 18 beurzen.
Als je van derden eveneens een doeluitkering ontvangt over dezelfde periode(s), dan wordt
deze in mindering gebracht op de financiële ondersteuning die door de UT wordt verleend.
Je bent verplicht deze doeluitkering(en) te melden aan de Commissie Topsport UT.
Deze adviseert de CPO in welke mate met die doeluitkering rekening moet worden gehou
den bij de uitbetaling van de topsportbeurs.
Ad.3 Facilitaire Ondersteuning (gebruik faciliteiten)
Naast de hierboven genoemde vormen van ondersteuning kan ook nog in facilitaire zin on
dersteuning worden aangevraagd. Deze geldt voor de topsporters genoemdin de catego
rieën I en II (zie tabel hieronder).
In overleg met de Corn missie Topsport kan worden afgesproken dat de topsporter kosteloos
gebruik kan maken van sportfaciliteiten als bijvoorbeeld een fitnessruimte. Op deze manier
spaart de sporter reistijd voor het beoefenen en op peil houden van zijn sport.
Bovengenoemde ondersteuning wordt hieronder in tabelvorm samengevat.
ROSTOP

Categorie I
Sporter met A-, HP- of B-status vol
gens NOC-NSF;
Sporter op hoogste (inter-)nationale
senioren-niveau;
Sporter op hoogste internationale ju
nioren-niveau.
Categorie II
Sporter op hoog nationaal senioren of
junioren niveau;
Sporter die tot Categorie I heeft be
hoord en daarin op korte termijn zal
terugkeren.

Studiebegeleiding
op maat?

Topsportbeurs?

Ja.

Ja.

Gratis
faciliteiten
bij UT?
Ja.

Ja.

Nee.

Ja.

-

-

-

-

-

Artikel 5.

Public relations

Alle erkende topsporters dienen zich bereid te verkiaren orn met betrekking tot zijn sportprestaties
als ambassadeur van de UT op te treden. Daartoe kunnen met iedere individuele topsporter aparte
afspraken worden gemaakt.
Artikel 6.
Hardheidsclausule, bezwaar en beroep
1. Hardheidsclausule
Indien toepassing van deze regeling leidt tot onbillijkheden van overwegende aard, kan de
CPO namens het College van Bestuur in voor de student gunstige zin afwijken van het in deze
regeling bepaalde.
2.

Bezwaar
Tegen een besluit van of namens het College van Bestuur op ingediende verzoeken in het ka
der van deze Regeling kan binnen 6 weken na de verzending van dat besluit een bezwaar
schrift bij het Klachtenloket UT (per adres Student Services 2e vloer Vrijhof) worden inge
diend.
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3.

Beroep
Bij de beslissing op het bezwaarschrift wordt aangegeven dat beroep tegen die beslissing kan
worden ingesteld bij het College van beroep voor het Hoger Onderwijs. Ook de beroepstermijn
wordt aangegeven

Artikel 7.
Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking per 1 september 2014.
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Regeling Ondersteuning Topcultuur Beoefening
Kader:
De regeling is bedoeld voor een soepel studieverloop in combinatie met een excellente cultuur
activiteit. Daar vallen overigens niet die studenten onder die van hun enorme culturele talent
hun broodwinning gaan maken buiten de UT (bijv. cabaretier, musicus, toneelspeler).
De UT wil wél studenten faciliteren die aan de UT willen afstuderen en tijdens hun studie een
top culturele activiteit willen bedrijven.
Deze regeling is in werking gegaan per 1 september 2013. Het gaat er om dat mensen op hoog
niveau met cultuur bezig zijn, dat de activiteit een ‘tdeIijk’ karakter heeft en dat ze hun UT
studie daarnaftUdens/met enige vertraging afronden.
Een voorbeeld ult de praktk is:
eon zeer goede pianist die aan een Iandelijk of Europees pianoconcours meedoet en extra repe
titieruimte knjgt, maar ook naar zo’n concours moet reizen/verblijven/moedoen.
Artikel 1.
Inhoud Regeling
De Regeling Ondersteuning Top-Cultuurbeoefening houdt in een voor zoveel mogelijk analoge
toepassing van de Regeling Ondersteuning Topsporters (ROSTOP) voor studenten bij wie kan
worden vastgesteld dat zij een topcultuur activiteit bedrijven.
Artikel 2.
Afwijkende bepalingen:
In plaats van de Commissie Topsport fungeert in deze regeling een Commissie Topcultuur, t.w.
een driehoofdige commissie bestaande uit:
Voorzitter Koepel Apollo;
Hoofd Cultuurcentrum van de UT;
Studentendecaan UT.
De Commissie Topcultuur is belast met de beoordeling of je als topcultuur beoefenaar kunt worden
aangemerkt en, zo ja, in welke categorie je valt.
De Commissie Topcultuur kan vragen om schriftelijke bewijsstukken m.b.t. het niveau van de acti
viteit van culturele aan bonden/instanties waaraan de betreffende culturele top activiteit is gelieerd.
-

-

-
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