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1 Achtergrond onderzoek
 
 
 
 
In het Nederlandse onderwijs worden diverse oplossingen bedacht om studie      
en sport voor potentiële topsporters te combineren. In de alliantie tussen het     
ministerie van OCW en NOC*NSF is de combinatie onderwijs-topsport zelfs    
benoemd als één van de aandachtpunten voor de Bve-sector. In 2004 bracht de 
Onderwijsraad een advies uit onder de titel Hoe kan onderwijs meer betekenen 
voor jongeren? In dit advies wordt aandacht gevraagd voor stimulering van     
jongeren met bijzondere talenten, zoals op het gebied van sport. Als goed        
voorbeeld worden de zgn. LOOT-scholen in het voortgezet onderwijs genoemd. 
Een LOOT-school is een school waar je als sporttalent onderwijs en sport samen 
kunt ontwikkelen. Dit kan vanaf de eerste klas in het voortgezet onderwijs      
(VMBO-HAVO-VWO-Gymnasium). Veelal houdt dit in: een flexibel rooster dat 
ruimte laat voor trainingen en wedstrijden; vrijstelling van bepaalde vakken;       
uitstel of vermindering van huiswerk; voorzieningen om achterstanden weg te 
werken. 
 
Ook in andere sectoren, zoals in het HBO en de universiteiten, zijn regelingen 
opgesteld om de combinatie tussen studie en sport mogelijk te maken. Hoewel      
het MBO (nog) geen LOOT-scholen kent, worden er op tal van instellingen        
initiatieven gestart waar uit te leren valt. Voorbeelden zijn de wielerschool van 
ROC Aventus in Deventer, ROC Landstede in Zwolle met basketbal en volleybal, 
ROC van Amsterdam met het Johan Cruijff College, Koning Willem I College 
met topsportfaciliteiten. Enige jaren gelegen is het platform Bewegen & Sport 
Bve door diverse docenten lichamelijke opvoeding in het leven geroepen, die 
door de Mbo-raad is geformaliseerd. Binnen dit platform is in 2004 een overleg 
met topsportcoördinatoren binnen de ROC’s opgestart. Dit overleg wenst middels 
dit onderzoek een inventarisatie van knelpunten.  
 
Dit door het SCO-Kohnstamm Instituut uitgevoerde onderzoek werd gefinancierd 
uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar stelt aan de       
Landelijke Pedagogische Centra (het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, het 
Christelijk Pedagogisch Studiecentrum en de KPC-groep) ten behoeve van        
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het kortlopend onderwijsonderzoek, dat uitgevoerd wordt op verzoek van het           
onderwijsveld. ROC Aventus te Apeldoorn/Deventer initieerde dit onderzoek. 
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2 Onderzoeksvragen
 
 
 
 
De centrale onderzoeksvragen luiden: 

1. Welke knelpunten ondervinden potentiële topsporters in het MBO bij de 
combinatie van hun onderwijsopleiding en de beoefening van hun sport? 

2. Welke voorzieningen zijn kansrijk om deze knelpunten te verlichten of 
weg te nemen? 

 
De volgende deelvragen zijn geformuleerd: 

- Welke knelpunten zijn er? 
- Welke ‘good practices’ zijn er? 
- Zijn deze afhankelijk van het soort sport? 
- Zijn deze afhankelijk van het soort opleiding? 
- Wat is de positie van de beroepspraktijkvorming in deze kwestie? 
- Hoe kunnen docenten betrokken worden bij optimale combinatie         

opleiding en sport? 
- Hoe kunnen sportclubs en –bonden betrokken worden bij optimale       

combinatie opleiding en sport? 
- Hoe kunnen bedrijven betrokken worden bij optimale combinatie         

opleiding en sport? 
- Welke vormen van financiering zijn mogelijk om een optimale                

combinatie van opleiding en sport te krijgen? 
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3 De onderzoeksopzet
 
 
 
 
Het onderzoek bestaat uit: 

- De bevraging van deskundigen gekoppeld aan een korte documenten-
studie; 

- Een schriftelijke enquête onder (potentiële) topsporters; 
- Een paneldiscussie over de voorlopige onderzoeksresultaten. 

 
 
3.1 De bevraging van deskundigen gekoppeld aan een korte       

documentenstudie 
 
Vóór de afnamen van de interviews werden de website 
www.alliantieschoolensport.nl alsmede het advies van de Onderwijsraad uit 2004 
‘Hoe kan onderwijs meer betekenen voor jongeren?’ bestudeerd. Dit advies van 
de Onderwijsraad gaat in op leerlingen die uitblinken op verschillende gebieden 
bijvoorbeeld dat van sport, maar ook op het gebied van kunst en cultuur of onder-
nemerschap. De Onderwijsraad bekijkt in het advies hoe in dit verband de 
samenwerking tussen onderwijs en partners buiten het onderwijs het beste         
gestalte kan krijgen en vooral welke rol daarbij is weggelegd voor het onderwijs. 
Vervolgens stelt de Onderwijsraad voor om tot een meer structureel beleid voor 
talentvolle jongeren te komen. De overheid is nu volgens dit advies aan zet om te 
komen tot één gemeenschappelijke beleids- en financieringsregeling voor de 
sportieve en andere talenten. Via die regeling kan de overheid meer ruimte    
scheppen voor scholen. Die ruimte kunnen scholen op hun beurt weer benutten 
voor bijvoorbeeld het verlenen van vrijstellingen voor deelname aan onderwijs-
uren, vakken en examenonderdelen en het vervangen van reguliere examen-
onderdelen door onderdelen die passen bij het talent van de leerling. 
 
Vervolgens zijn er zeven telefonische interviewgesprekken gevoerd met: 

- Drie topsportcoördinatoren van MBO-opleidingen; 
- Twee sportcoördinatoren van andere opleidingen: één van een VO/MBO-

opleiding (een LOOT-school) en één van een HBO-opleiding; 
- Twee hoogleraren op het gebied van sport en sportontwikkeling.  
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Hiernaast is in dit verband ook nog contact geweest met een beleidsmedewerker 
van het ministerie van OCW. 
 
In de gesprekken werd achtereenvolgens ingegaan op: 

- Condities voor de optimale combinatie van de opleiding met de          
ontwikkeling van het sporttalent; 

- Regulering en afspraken; 
- De positie van de school; 
- De positie van de leerling; 
- Betrokkenheid docenten, sportclubs en bedrijven. 

 
 
3.2 Schriftelijke enquête onder (potentiële) topsporters 
 
Aan de topsportcoördinatoren van ruim 70 MBO-opleidingen (ROC’s, vak-
scholen etc.) is aan het begin van het schooljaar 2006/2007 een brief gezonden 
vergezeld met een aantal vragenlijsten met het verzoek de lijsten uit te delen aan 
potentiële topsporters bij hun instelling. Op    deze manier reageerden 230 poten-
tiële topsporters. Deze aanpak houdt in dat de resultaten meer gezien moeten 
worden als een inventarisatie en dat zij niet als    representatief beschouwd kun-
nen worden (zie bijlage 1 voor samenstelling van de steekproef).  
De vragenlijst bevatte in de eerste plaats vragen naar achtergrondkenmerken    
(incl. beoefende sport, het bezit van een NOC*NSF-status, het krijgen van         
faciliteiten, het trainingsrooster, de gevolgde MBO-opleiding). 
 
Vervolgens kwamen in de vragenlijst ook vragen aan de orde over: 

- Condities voor de optimale combinatie van de opleiding met de           
ontwikkeling van het sporttalent; 

- Regulering en afspraken; 
- De positie van de school; 
- De positie van de leerling; 
- Betrokkenheid docenten, sportclubs en bedrijven. 
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Tenslotte konden de potentiële topsporters in 32 stellingen hun mening geven 
over hun situatie. De resultaten van deze schriftelijke enquête en telefonische    
interviews zijn beschreven in hoofdstuk 4. 
 
 
3.3 Paneldiscussie 
 
In een paneldiscussie werden aan 19 deskundigen (o.a. topsporters, vertegen-
woordigers van sportbonden, het NOC*NSF, het ministerie van VWS en 
topsportcoördinatoren: zie bijlage 2) de voorlopige onderzoeksresultaten               
gepresenteerd. Vervolgens discussieerden de deelnemers met de onderzoekers 
over de gevonden resultaten. De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn ook        
opgenomen in hoofdstuk 4. 
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4 Resultaten
 
 
 
 
4.1 Inleiding 
 
We gaan in dit hoofdstuk achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: 

- Condities voor de optimale combinatie van de opleiding met de           
ontwikkeling van het sporttalent 

- Regulering en afspraken 
- De positie van de school 
- De positie van de leerling 
- Betrokkenheid docenten, sportclubs en bedrijven 

 
Bij de verslaggeving wordt steeds eerst ingegaan op de uitkomsten van de inter-
viewronde en de panelbijeenkomst, gevolgd door de resultaten uit de schriftelijke 
survey onder 230 MBO-leerlingen (potentiële topsporters). Bij het survey-
onderzoek is gezocht naar significante verschillen (p < .01) met enkele     relevan-
te variabelen zoals onderwijsinstelling, opleiding, sport, NOC*NSF-erkenning en 
wel/geen faciliteiten voor leerlingen. Deze analyses leverden echter nauwelijks of 
geen belangrijke verbanden op.  
 
 
4.2 Condities voor de optimale combinatie van de opleiding met de 

ontwikkeling van het sporttalent 
 
Interviews sleutelfiguren 
De potentiële topsporters moeten volgens de geïnterviewde sleutelfiguren voor de 
ontwikkeling van hun sporttalent op school optimaal de ruimte krijgen. Dit wil 
zeggen dat lesprogramma’s op maat gemaakt moeten kunnen worden. Het trainen 
voor de sport vindt vaak plaats in de middag en de avond. De scholen moeten 
daar rekening mee houden. Roosters moeten worden aangepast, tentamens          
moeten kunnen worden uitgesteld. Kortom: alles moet aangepast kunnen worden 
aan de sportkalender van de potentiële topsporter. Ook kunnen er bijvoorbeeld    
afspraken worden gemaakt dat de potentiële topsporters stages in hun school-
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vakanties kunnen inhalen. Er moet ook gekeken worden naar de consequenties 
voor de studiefinanciering van mogelijke studievertraging. 
 
Een voorbeeld vormen twee Nederlandse HBO-opleidingen die onderwijs         
verzorgen volledig op maat van de potentiële topsporter. Een coördinator van één 
van deze opleidingen vertelde dat zijn opleiding uitgaat van een concept waarbij 
sport en de (economische) opleiding optimaal samengaan. De leerlingen plannen 
met medewerkers van de opleiding (assessors) hoe ze hun opleiding het best        
kunnen indelen. Afhankelijk van de sportkalender doen ze dit per kwartaal of per 
half jaar. Een bijkomstig voordeel is dat de meeste potentiële topsporters op het 
HBO goed planmatig kunnen denken en daarnaast vaak over voldoende discipline 
beschikken. 
 
De ene MBO-opleiding verschilt nogal van de andere als het gaat om de           
mogelijkheden om sport en opleiding te combineren. Opleidingen met veel    
praktijkgerichte stages (bij bijvoorbeeld horeca, zorg, maar ook techniek) zijn   
lastiger voor topsporters dan andere opleidingen. Bij dergelijke opleidingen      
komen in de regel stages van een half jaar achter elkaar voor en dat is lastig om te 
combineren met een sportkalender. Stagebedrijven zouden meer begrip voor de 
topsporters moeten hebben door meer gebruik te maken van hun specifieke      
kwaliteiten: motivatie, planningsvermogen, doorzetting, samenwerking bijvoor-
beeld als gevolg van teamsport. 
 
Als een school werkt met competentiegericht leren kan gekeken worden of de 
competenties aansluiten bij de activiteiten van de potentiële topsporter. Een         
voorbeeld is dat veel opleidingen het werken met internationalisering als een 
competentie zien. Dit kan goed samengaan met het feit dat potentiële topsporters 
vaak voor wedstrijden of training naar het buitenland reizen. Op zo’n manier 
kunnen sport en opleiding op elkaar aansluiten. Een ander voorbeeld is dat veel 
potentiële topsporters zich vaak goed kunnen presenteren in de media. 
 
Een belangrijke conditie is het aantal potentiële topsporters. Het aantal topsport-
studenten op een school is van invloed op hun positie daar. Potentiële topsporters 
blijken vaak minder voor elkaar krijgen als ze minder in aantal zijn. 
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Resultaten 
 

Tenslotte is een goede (psychologische) begeleiding van de leerling belangrijk. 
Voor veel sporters komt hun sport op de eerste plaats en school op de                
achtergrond. Om dit in goede banen te leiden is een dergelijke begeleiding aan te 
bevelen. Beoefenaars van teamsporters verschillen hierin vaak van individuele 
sporten. Individuele sporters kunnen vaak beter plannen. 
 
Panelbijeenkomst 
Ook in de panelbijeenkomst kwamen faciliteiten een de orde. Om zowel de 
schoolloopbaan als de sportcarrière van een ‘topsportleerling’ zo optimaal         
mogelijk te maken, moet de onderwijsinstelling veel voor de leerling doen. Het 
aanbieden van speciale onderwijsprogramma’s en begeleiding is noodzakelijk. 
Daarbij is flexibiliteit erg belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan flexibiliteit in tijd, 
ureninvulling, examinering en het aanbieden van speciale faciliteiten (bijvoor-
beeld het aanbieden van fysiotherapie op school). 
De implementatie van een dergelijk op maat gesneden onderwijsprogramma is  
afhankelijk van een aantal factoren: 

 
- de hoeveelheid leerlingen binnen een onderwijsinstelling die sport op een 

topniveau bedrijven; 
- de soort sport die de leerlingen beoefenen (verschillende sporten brengen 

verschillen in trainingsprogramma’s, sportlocaties, sportseizoenen,        
kampioenschappen en dergelijke met zich mee). 

 
Het invoeren van landelijke wet- en regelgeving zou de implementatie van         
speciale onderwijsprogramma’s voor topsporters moeten vergemakkelijken. Het 
is aan te bevelen dat deze regels als richtlijn gelden. Die kunnen vervolgens door  
elke onderwijsinstelling worden aangepast om zo nog beter op de wensen en      
behoeften van haar leerlingen in te spelen. Elke sport heeft immers zijn eigen     
kalenderjaar en trainingsprogramma. Een strakke en weinig flexibele wetgeving 
voor topsporters is zowel voor de onderwijsinstelling als voor de topsporter niet 
bevorderlijk. 
 
Momenteel is er binnen MBO-opleidingen een aantal punten dat enige               
verbetering behoeft: 
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In de eerste plaats is dat het totale aantal uren aanwezigheidsplicht binnen de    
opleiding. Van MBO-leerlingen wordt nu verwacht dat ze jaarlijks 850 uur       
aanwezig zijn op school. Het is aan te bevelen dit aantal uren voor topsporters 
niet te strak te hanteren, bijvoorbeeld door het te verminderen of te verspreiden 
over een langere tijdspanne.  
In de tweede plaats zagen de panelleden ook mogelijkheden in het erkennen van 
sport als competentie. Competenties die een leerling opdoet en toepast door het 
beoefenen van zijn sport op topniveau en alle activiteiten die daarbij komen        
kijken, zouden ook erkend en inzetbaar moeten worden binnen de onderwijs-
instelling. Het zou mogelijk moeten zijn de competenties waarmee een leerling 
als topsporter in aanraking komt en ervaring in krijgt, te compenseren met        
bijvoorbeeld vermindering in het aantal stage-uren (een parttime stage wordt       
regelmatig als voorbeeld genoemd) die een leerling verplicht wordt gesteld.  
In de derde plaats is er professionaliteit in begeleiding vereist. Begeleiding en 
coaching van topsporters binnen een onderwijsinstelling moeten geprofessionali-
seerd worden. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat er bij begeleiders sprake is van 
affiniteit met sport. In de praktijk komt het al voor dat topsporters binnen onder-
wijsinstellingen participeren als begeleiders en hun kennis overdragen aan 
leerlingen. Dit zou binnen MBO-opleidingen ook meer moeten voorkomen. 
In de vierde plaats moet er aandacht komen voor een carrière buiten de sport. Een 
onderwijsinstelling moet zich verplicht stellen om de leerling niet alleen te laten 
richten op zijn sportcarrière, maar ook op zijn ontwikkeling na en naast zijn 
sportcarrière. Bewustwording van de leerlingen van wat zij na hun sportcarrière 
kunnen en willen doen, moet zeker gestimuleerd worden.  
Tenslotte moet er aandacht komen voor het verschijnsel van presteren onder je 
niveau. Het komt geregeld voor dat sporters tijdens hun opleiding onder hun          
niveau presteren. De onderwijsinstelling zou hier goed en tijdig op moeten        
inspelen door bijvoorbeeld competentiegericht leren met het uitoefenen van een 
sport op topniveau beter op elkaar af te stemmen. 
 
Survey leerlingen 
Bijna de helft van de respondenten uit de leerlingen (48%) maakt gebruik van de 
sportfaciliteiten van de school, de rest niet. Ruim de helft van de leerlingen kon 
op de vorige school (bijvoorbeeld VMBO of HAVO) ook al gebruik maken van 
speciale faciliteiten. 
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Resultaten 
 

 
Naar ROC uitgesplitst zien we dat er verschillen zijn in facilitering. Tabel 1 toont 
dat bij ROC Flevoland relatief meer faciliteiten zijn en bij ROC Aventus relatief 
minder.  
  
Tabel 1 

 geen faciliteiten wel faciliteiten totaal 
ROC van Amsterdam,  
Amsterdam 19 21% 73 79% 92 100% 
Noorderpoortcollege,  
Groningen 7 23% 24 77% 31 100% 

ROC Rijn IJssel, Arnhem 7 32% 15 68% 22 100% 

Zadkine, Rotterdam 8 44% 10 56% 18 100% 
ROC Aventus, 
Apeldoorn/Deventer 7 70% 3 30% 10 100% 

ROC Flevoland, Almere 1 10% 9 90% 10 100% 

Anders 14 30% 33 70% 47 100% 

Totaal 63 27% 167 73% 230 100% 
 
Per opleiding loopt het verschil in faciliteiten niet zo zeer uiteen. 
 
Tabel 2 

 geen faciliteiten wel faciliteiten totaal 

economie & administratie1 21 17% 101 83% 122 100% 

gezondheidszorg & welzijn2 21 34% 40 66% 61 100% 

(detail)handel 7 39% 11 61% 18 100% 

(zakelijke) dienstverlening 3 27% 8 73% 11 100% 

anders3 11 61% 7 39% 18 100% 

Totaal 63 27% 167 73% 230 100% 
 
We zijn nagegaan of er verband is met de sport die leerlingen bedrijven, maar we 
konden geen grote verbanden vinden. 
 

                                                 
1 incl. marketing en communicatie 
2 incl. sport en bewegen 
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Tabel 3 

 geen faciliteiten wel faciliteiten totaal 

Voetbal 19 28% 50 73% 69 100% 

Wielrennen 10 35% 19 66% 29 100% 

Krachtsport/fitness 5 33% 10 67% 15 100% 

Atletiek 1 9% 10 91% 11 100% 

Tennis 1 9% 10 91% 11 100% 

Anders 27 28% 68 72% 95 100% 

Totaal 63 27% 167 73% 230 100% 
 
Over de faciliteiten zijn de leerlingen tevreden. Slechts 4% van de leerlingen 
vindt dat er op school niet voldoende mogelijkheden zijn om het rooster aan te 
passen aan de trainingen. Dit geldt zo voor alle ROC’s, opleidingen en sporten. 
Een kleine meerderheid (55%) van de leerlingen zegt dat er tentamens verzet 
kunnen worden als dat voor de sport nodig is. 11% antwoordt ontkennend op deze 
vraag en een derde weet het antwoord op deze vraag niet. 
 
Maandag, dinsdag en donderdag zijn de populairste trainingsdagen. In het       
weekend en vooral zondag wordt er het minst getraind. Doordeweeks trainen de 
leerlingen doorgaans meer dan twee uur per dag, één derde zelfs meer dan zes uur 
per dag. De meeste leerlingen trainen doordeweeks vanaf 17.00 uur. 60% van de 
leerlingen moet nog huiswerk maken, nadat ze doordeweeks van school komen. 
Ruim de helft zegt na het trainen ook nog huiswerk te moeten doen. 
 
Tweederde van de leerlingen wordt voor hun sport gesponsord door één of meer 
bedrijven. De helft heeft nog geen stage gelopen. Eén derde wel en 10% loopt op 
dit moment stage. Bij ruim de helft van de leerlingen wordt bij de stage rekening 
gehouden met trainingstijden, 40% weet dit (nog) niet. Bij ROC Flevoland wordt 
het minste rekening gehouden met de stages. Bij 46% van leerlingen kan op 
school het tempo van de stage aangepast worden, bij 8% kan dit niet, 46% weet 
dit niet. 
 
Meer dan de helft van de leerlingen maakt op school geen planning om sport en 
opleiding te combineren. De leerlingen van Zadkine en ROC Flevoland, evenals 
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leerlingen (detail)handel zeggen het minst dat er een planning gemaakt wordt. 
Een kwart van de leerlingen doet dit per kwartaal (tabel 4). 
 
Tabel 4 Planning sport en opleiding  

 N % 

Ja per jaar 13 5,9 

Ja per halfjaar 10 4,5 

Ja per kwartaal 60 27,3 

Ja anders 21 9,5 

Nee 116 52,7 

Totaal 220 100,0 
 
60% van de leerlingen krijg in verband met de topsportbeoefening op school      
specifieke begeleiding (bijvoorbeeld van een mentor of iemand anders). Dit is een 
stuk minder bij de leerlingen van Zadkine en ROC Flevoland. In 95% van           
de gevallen is er op school speciaal iemand, bijvoorbeeld een mentor of           
topsportcoördinator, die de sportzaken regelt. 
 
 
4.3 Regulering en afspraken  
 
Panelbijeenkomst 
Bij de panelbijeenkomst kwam nadrukkelijk de definitie van het begrip potentiële 
topsporter aan de orde. Er blijkt binnen het onderwijs onduidelijkheid te zijn over 
het toekennen van de term ‘topsporter’ aan leerlingen. De scheidingslijn tussen 
leerlingen die sport op een hoog niveau beoefenen en leerlingen die als                  
topsporttalenten erkend kunnen worden, is voor een onderwijsinstelling niet altijd 
even duidelijk. Daarnaast rijst de vraag wat onder het beoefenen van een sport 
verstaan kan worden: valt het op hoog niveau beoefenen van bijvoorbeeld         
schaken of darten ook onder de term ‘topsport’? 
Deze onduidelijkheden brengen ook een ander knelpunt met zich mee: aan welke 
leerlingen moet een onderwijsinstelling meer geld en speciale, aangepaste            
faciliteiten bieden? Aan alleen topsporttalenten met een NOC*NSF-status of ook 
aan leerlingen die net onder het topsportniveau zitten (in dit laatste geval, moet de 
opleiding ook geld besteden aan talentenontwikkeling)? 
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Interviews sleutelfiguren 
De positie van de potentiële topsporter op school is in de regel afhankelijk van 
een ‘A-, B-, of C-status’ van het NOC*NSF. Zoals al in de panelbijeenkomst naar 
voren kwam wijken opleidingen soms van deze regel af. Het kan voorkomen dan 
een potentiële topsporter niet aan de criteria van NOC*NSF voldoet, maar wel 
dezelfde kwaliteit heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval als leerlingen spelen in een 
competitie met topsporters. Afwijking van deze regel kan ook voorkomen als de 
potentiële topsporters een andere dan een Olympische sport beoefenen,                
bijvoorbeeld rodeorijden. 
 
Het is van belang dat de overeenkomsten (contacten) tussen de potentiële        
topsporters en school goed worden vastgelegd. In deze overeenkomsten liggen de 
faciliteiten voor de potentiële topsporter vast. Dit dient niet ad hoc, incidenteel, 
geregeld te worden, maar structureel. Liefst moet het in een beleidsplan worden 
vastgelegd, zodat iedereen van de opleiding, zoals de directie, de MR en de      
docenten, er zich aan kunnen en moeten houden. Op deze manier wordt        
voorkomen dat deze overeenkomsten slechts gezien wordt als een hobby van de 
topsportcoördinatoren van de opleidingen.  
Momenteel is het al zo dat binnen veel instellingen de afspraken worden         
vastgelegd in zo’n overeenkomst. Als een leerling zich hieraan niet houdt       
(wegblijft op tijden dat dit niet is afgesproken), wordt betrokken leerling gestraft 
door uit het sportproject gehaald te worden. Opvallend is volgens geïnterviewden 
dat vooral voetballers zich slecht aan afspraken houden.  
Potentiële topsporters moeten aangesproken kunnen worden op hun                      
verplichtingen, zoals vastgelegd in de overeenkomst. Zij moeten hun verworven-
heden waarmaken, anders kan er jalousie bij de medeleerlingen ontstaan.  
De overeenkomst met de sporter moet niet op gespannen voet staan met andere 
schoolregels. In het contract moet tot uiting komen dat de opleiding even             
belangrijk is als het trainingsschema. Hierin moet ook opgenomen worden wat er 
gaat gebeuren bij langdurige blessures. Volgt de potentiële topsporter dan weer 
het normale programma? 
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Met de mentoren worden afspraken gemaakt hoe gemiste uren/ taken kunnen 
worden ingehaald. Op één school functioneert een ‘maatjessysteem’, waarbij een 
klasgenoot bijhoudt wat de potentiële topsporter gemist heeft.  
 
Survey leerlingen 
In het leerling-bestand van de survey hebben leerlingen van het Noorderpoort-
college en ROC Flevoland over het algemeen vaker een NOC*NSF-status (tabel 
5). De meeste leerlingen die géén NOC*NSF erkenning hebben, vinden wel dat 
ze met topsportbezig zijn.  
 
Tabel 5 

 
geen NOC*NSF 

status 
wel NOC*NSF 

status totaal 

ROC van Amsterdam,  
Amsterdam 63 69% 29 32% 92 100% 
Noorderpoortcollege,  
Groningen 12 39% 19 61% 31 100% 

ROC Rijn IJssel, Arnhem 19 86% 3 14% 22 100% 

Zadkine, Rotterdam 14 78% 4 22% 18 100% 
ROC Aventus,  
Apeldoorn/Deventer 9 90% 1 10% 10 100% 

ROC Flevoland, Almere 5 50% 5 50% 10 100% 

Anders 35 75% 12 26% 47 100% 

 157 68% 73 32% 230 100% 
 
Tabel 6 laat zien dat er weinig verschil is in status als dit wordt afgezet tegen        
opleiding. 
 
Tabel 6 

 
geen NOC*NSF 

status 
wel NOC*NSF  

status  totaal 

economie & administratie 80 66% 42 34% 122 100% 

gezondheidszorg & welzijn 44 72% 17 28% 61 100% 

(detail)handel 13 72% 5 28% 18 100% 

(zakelijke) dienstverlening 5 46% 6 55% 11 100% 

anders 15 83% 3 17% 18 100% 

Totaal 157 68% 73 32% 230 100% 
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Er bestaat ook nauwelijks verband tussen status en sport.  
 
Tabel 7 

 
geen NOC*NSF 

status 
wel NOC*NSF 

status totaal 

Voetbal 45 65% 24 35% 69 100% 

Wielrennen 21 72% 8 28% 29 100% 

Krachtsport/fitness 7 47% 8 53% 15 100% 

Atletiek 9 82% 2 18% 11 100% 

Tennis 10 91% 1 9% 11 100% 

Anders 65 68% 30 32% 95 100% 

Totaal 157 68% 73 32% 230 100% 
 
Heel opvallend is dat er geen verband is tussen het hebben van een NOC*NSF-
status en het krijgen van faciliteiten van school. 
 
Tabel 8 

 geen faciliteiten wel faciliteiten totaal 

geen NOC*NSF status 42 27% 115 73% 157 100% 

wel NOC*NSF status 21 29% 52 71% 73 100% 

Totaal 63 27% 167 73% 230 100% 
 
70% van de leerlingen vindt het niet terecht dat je alleen met een officiële 
(NOC*NSF) status speciale faciliteiten op school krijgt. Bij leerlingen              
(detail)handel ligt dat net andersom, zij vinden dit vaak wel terecht. 
 
Slechts een kwart van de leerlingen heeft met school een contract afgesloten in 
verband met de sportbeoefening. Dit ligt hoger bij de leerlingen van ROC      
Rijn-IJssel en ROC Aventus. Volgens tweederde van de leerlingen gelden er 
sancties als je voor sporten wegblijft zonder dat door te geven. Ruim een kwart 
zegt dit niet weten. Bijna 90% van de leerlingen houdt zich op de hoogte van wat 
er in de les is gebeurd, bijvoorbeeld via medeleerlingen, maar de rest wordt niet 
op de hoogte gehouden. 
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4.4 De positie van de school  
 
Interviews sleutelfiguren 
Op de vraag of MBO-opleidingen zich zouden moeten richten op één sport of dat 
de opleidingen juist open moeten staan voor alle sporten, lopen de meningen van 
de sleutelfiguren uiteen. (Dit punt is ook in de panelbijeenkomst besproken, zie 
eerder paragraaf 4.2.) Eén geïnterviewde is van mening dat iedere topsporter op 
iedere school faciliteiten moet kunnen krijgen om aan de topsport te doen. Voor 
iedere potentiële topsporter zou het op iedere school mogelijk moeten zijn een 
budget te krijgen om specifieke faciliteiten te treffen (soort rugzakje).  
Anderen willen sporten op scholen concentreren en vinden het bijvoorbeeld      
belangrijk dat de individuele potentiële topsporter geen uitzondering op school is. 
Clustering van sporten per school zou wat dat betreft ideaal zijn, maar in de        
praktijk moeilijk uitvoerbaar. Leerlingen zouden in dat geval meer moeten reizen 
of in internaten moeten gaan wonen. Dit gebeurt nu al wel bij turnen. Bij              
specialisatie van de scholen op één of een beperkt aantal scholen, krijg je een      
selectie van scholen met docenten die op dit gebied kwalificaties hebben. Een 
dergelijk idee zie je soms bij de Amerikaanse highschools. Daar zijn scholen die 
één bepaalde sport omarmen. Ze hebben een eigen stadion met daarbij een heel 
eigen sociaal leven toegespitst op hun sport. Daar komen de leerlingen mensen 
van de businessclub tegen en die kunnen weer zorgen voor stageplekken. 
 
De school heeft wel de taak de potentiële topsporters er van te doordringen dat er 
ook een leven kan zijn zonder topsport, bijvoorbeeld als de potentiële topsporter 
geblesseerd raakt. De sportclubs benadrukken dit volgens geïnterviewden vaak te 
weinig. Vooral bij teamsporten houden de coaches van de clubs weinig rekening 
met een toekomst buiten de sport. 
 
Bij sommige instellingen worden de potentiële topsporten ingezet bij informatie-
bijeenkomsten om aan toekomstige leerlingen en (hun ouders) voorlichting te 
geven over de combinatie van topsportbeoefening en het volgen van een              
opleiding. 
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Opleidingen hebben ook een taak als de potentiële topsporters voor langere tijd 
op training gaan. Ze kunnen leerpakketten maken die ze mee kunnen nemen. 
Sommige opleidingen bieden de mogelijkheid van E-learning. 
 
Survey leerlingen 
Uit de survey blijkt dat bijna 80% van de leerlingen op een school zit met meer 
leerlingen die dezelfde sport beoefenen. Dit waarderen de meeste leerlingen             
positief. 
 
20% van de leerlingen geeft voorlichting als de school nieuwe leerlingen werft op 
bijvoorbeeld open dagen. Meer dan de helft (57%) zou dit wel willen doen.  
 
40% van de leerlingen moet soms wel eens voor langer dan een week naar een 
trainingskamp. Tennissers en voetballers doen dit veel minder vaak. 40% van        
de leerlingen moet voor de sport vaak naar het buitenland. Wielrenners en    
krachtsporters doen dit vaker. 
Ruim 40% van de leerlingen die op training gaan, doen dan schoolwerk via          
internet. De leerlingen van Zadkine en ROC Flevoland, evenals leerlingen            
gezondheid & welzijn doen dit minder vaak. Een kleine 40% doet op training 
schoolwerk met meegenomen lespakketten. 
De verhouding bij begeleiding in schoolwerk op trainingskampen is ongeveer    
fiftyfifty. 49% zegt ja op de vraag ‘Als je op trainingskamp bent, word je dan   
begeleid met jouw schoolwerk?’ 51% beantwoordt deze vraag negatief. Bij       
leerlingen gezondheid & welzijn gebeurt dat minder. 
Een kwart van de leerling uit de survey weet dat ze studiepunten in het buitenland 
kunnen halen, de helft weet dit (nog) niet. 
 
 
4.5 De positie van de leerling 
 
Interviews sleutelfiguren 
Omdat de beginnende MBO-leerling vaak ouder is dan de beginnende               
VO-leerling vindt een aantal sleutelfiguren dat MBO-ers meer zelf                   
verantwoordelijk zijn voor hun situatie dan VO-leerlingen. Met andere woorden, 
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zij zijn zelf verantwoordelijk dat de afspraken zoals, beschreven in de                  
overeenkomst met de school, ook worden uitgevoerd. 
 
Er zijn instellingen die een woonvoorziening voor de potentiële topsporters           
hebben. Als potentiële topsporters bij elkaar in huis wonen, kan dat handig zijn 
bij uitwisselingsprogramma’s met andere sporters die elders wonen. 
 
De studiefinanciering van de leerlingen kan onder druk komen te staan door hun 
deelname aan sport waardoor ze studievertraging oplopen. Er zijn instellingen die 
hierover met het ministerie van OCW aan het onderhandelen zijn. 
 
Verder zijn er ook specifieke fondsen voor gehandicapten sporters. 
 
Survey leerlingen 
Ruim 70% van deze leerlingen uit de survey zit in de leeftijdscategorie 16 tot 18 
jaar (zie tabel 9). 
 
Tabel 9 

 Man Vrouw Totaal 
jonger dan 16 
jaar 1 1% 0  1 0% 

16 jaar 38 22% 10 20% 48 21% 

17 jaar 57 33% 13 27% 70 31% 

18 jaar 33 19% 12 25% 45 20% 

19 jaar 16 9% 7 14% 23 10% 

20 jaar 16 9% 2 4% 18 8% 

21 jaar 7 4% 2 4% 9 4% 
ouder dan 21 
jaar 7 4% 3 6% 10 5% 

Totaal 175 100% 49 100% 224 100% 
 
Er zijn nauwelijks leerlingen verhuisd om speciaal deze opleiding te kunnen         
volgen. Ruim 90% beantwoorde de vraag ‘Ben je in verband met de sport-
faciliteiten die deze opleiding heeft, speciaal verhuisd?’ negatief. Twee van de 
230 respondenten beoefenen gehandicapte sport. 
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4.6 Betrokkenheid docenten, sportclubs en bedrijven  
 
Interviews sleutelfiguren 
Volgens de sleutelfiguren is het belangrijk dat alle docenten op school achter de 
faciliteiten staan die de potentiële topsporters krijgen. Gebeurt dat niet, dan kan 
het systeem van een ‘sport minded’ school niet functioneren. Alle docenten        
moeten op de hoogte zijn van waar de potentiële topsporters mee bezig zijn. De 
docenten moeten bij de sport betrokken zijn. Ze moeten doordrongen zijn van het 
feit dat deze leerlingen altijd gebruik mogen maken van de faciliteiten. De           
docenten kunnen op de hoogte gebracht worden van de prestaties (Olympische 
medaille of shirt tentoonstellen). Nieuwe docenten moeten geselecteerd worden 
op interesse in sport. De docenten moeten de voordelen van topsportleerlingen       
inzien, de specifieke kwaliteiten van hen zien bijvoorbeeld op het gebied van 
werken in teams en het onderhouden van internationale contacten. Het is goed dat 
de opleidingen zich als zodanig profileren. De scholen moeten topsport promoten, 
betrokken zijn bij de sport, zich identificeren met de sport: het is ‘ons team’. 
 
De contacten tussen school en clubs moeten optimaal zijn, er moet voldoende 
aandacht voor elkaar zijn. Vooral vanuit de clubs zou er meer belangstelling    
kunnen worden getoond. Potentiële topsporters zouden in het kader van hun      
opleiding (stage)opdrachten ten behoeve van de clubs of bonden kunnen           
uitvoeren. Sommigen vinden dat de clubs meer bij de opleiding betroken moeten 
worden. 
Er moeten ook afspraken met de clubs gemaakt kunnen worden over sancties 
door de clubs. De topsporters luisteren vaak beter naar de clubs dan naar de 
school of hun ouders. De clubs moeten zich wel achter de regels van de school 
stellen. 
Ook zouden de clubs soms wat meer kunnen doen aan de begeleiding van de     
potentiële topsporter. Dat gebeurt nu weinig. Vaak werken de clubs met           
vrijwilligers die minder goed op deze begeleiding aan te spreken zijn. Clubs        
zouden samen met de opleidingen zich op regionaal gebied meer moeten          
profileren 
 
Via businessclubs (vooral bij voetbal, maar ook bij bijvoorbeeld volleybal)         
kunnen bedrijven makkelijk betrokken worden bij potentiële topsporters.            

 22



Resultaten 
 

Individuele sporters kunnen geadopteerd worden door bedrijven. Vooral bij        
stages kunnen bedrijven hulp bieden en daarnaast sponsoren. 
 
Goede communicatie tussen school, ouders en clubs is belangrijk. Ouders kunnen 
bijvoorbeeld door de school goed geïnformeerd worden over voeding en nacht-
rust. Ook de trainingen op school en bij de clubs moeten op elkaar afgestemd 
worden. 
 
Panelbijeenkomst 
De panelleden vonden dat naast de onderwijsinstelling ook de sportcoaches, 
sportverenigingen en sportbonden verantwoordelijk zijn voor het verloop van de 
schoolloopbaan en sportcarrière van een leerling. Hierbij is een goede en           
duidelijke samenwerking noodzakelijk waarbij communicatie belangrijk is, zowel 
tussen de verschillende instellingen als naar de leerling/sporter toe.  
Uit het survey-onderzoek blijkt dat als er weinig duidelijke onderlinge afspraken 
worden gemaakt en de samenwerking slecht is, de kans op uitval van de leerling 
op school en/of binnen de sport groter wordt. 
 
Survey leerlingen 
In één derde van de gevallen heeft de topsportcoördinator meer dan één keer per 
jaar contact met de sportclub van de leerling. Dit is vooral het geval bij de         
voetballers, bij andere sporters is het contact minder. 
Tabel 10 laat zien dat in 65% van de gevallen er niet regelmatig contact is tussen 
de ouders en school over de topsport van de leerlingen, 18% van de leerlingen 
zegt van wel, 17% weet dit niet. 
In 43% van de gevallen is er niet regelmatig contact tussen de sportclub en school 
over de topsport van de leerlingen, 21% van de leerlingen zegt van wel, 37% weet 
dit niet. Bij voetballers komt contact tussen school en sportclub veel vaker voor. 
In 56% van de gevallen is er wel regelmatig contact tussen de ouders en de sport-
club. 
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Tabel 10 Contacten over topsportbeoefening 

 ja nee weet niet N 

ouders-school 17,6% 65,2% 17,2% 227 

sportclub-school 20,8% 42,5% 36,7% 226 

sportclub-ouders 56,0% 32,0% 12,0% 225 
 
68% van de leerlingen kiest uiteindelijk voor de sportclub als de club iets anders 
zegt dan de school. 
In 31% van de gevallen hebben de leerlingen contact met de leden van de             
businessclub van de sportclub. 30% van de leerlingen zegt dat er mogelijkheden 
bestaan om stage te lopen bij een lid van de businessclub, 56% weet dit niet. De 
mogelijkheid van dergelijke stages zijn het best bij het Noorderpoortcollege en 
minder goed bij de leerlingen gezondheid & welzijn. 
 
 
4.7 Meningen leerlingen 
 
In de vragenlijst konden de leerlingen reageren op een aantal uitspraken. Ze        
konden aangeven of ze het met een uitspraak helemaal eens waren (score 5)        
of helemaal mee oneens (1). Over het algemeen zijn de uitspraken positief             
geformuleerd. In tabel 11 zijn de gemiddelde scores weergegeven. In de tabel zien 
we dat de studenten overwegend positief zijn en boven de middenpositie (3)      
scoren. Niet alle uitspraken echter zijn positief. Zo is er de uitspraak ‘Sport komt 
voor mij altijd vóór de opleiding’. De meerderheid van de leerling is het hiermee 
eens. 
Negatief scoort de uitspraak ‘Door mijn trainen schiet mijn huiswerk er niet bij 
in’. Dit houdt in dat onder de meeste leerlingen zo nu en dan het huiswerk er wèl 
bij in schiet. Ook gemiddeld lager scoorde de enige negatief geformuleerde      
uitspraak ‘Omdat er te weinig (potentiële) topsporters op mijn school zitten, 
wordt er geen rekening met mijn sportbeoefening gehouden.’ 
 
In de tabel zijn de uitspraken ook ingedeeld naar: 

- Condities voor de optimale combinatie van de opleiding met de  
ontwikkeling van het sporttalent; 

- Regulering en afspraken; 
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- De positie van de school; 
- De positie van de leerling; 
- Betrokkenheid docenten, sportclubs en bedrijven. 

 
Tabel 11 Stellingen over topsport en opleiding. 

 
gem. 
score st. dev N 

Condities    

Mijn medeleerlingen vinden het leuk dat ik met topsport bezig ben 4.138   ,861 210 

Er is op school veel ruimte om aan sport te doen 3.610 1,301 213 

Regulering    

Sport is geen excuus me niet aan de schoolregels te hoeven houden 3.963   ,981 219 

Op mijn opleiding is een goede regeling voor mijn sportactiviteiten 3.963   ,888 216 
Bij langere blessure moeten (potentiële) topsporters gewoon meedraaien met 
het normale programma 3.227 1,120 203 

Positie van de school    
Omdat er meer (potentiële) topsporters op mijn school zitten, wordt er genoeg  
rekening met mijn sportbeoefening gehouden 4.150   ,962 214 

Ik heb geen moeite met het uitvoeren van groepsopdrachten 3.955   ,860 222 

Wat ik bij het trainen leer, kan ik ook heel goed op school gebruiken. 3.349   ,999 209 
Omdat er te weinig (potentiële) topsporters op mijn school zitten, wordt er 
geen rekening met mijn sportbeoefening gehouden 1.984 1,100 187 

Positie van de leerling    
Ik ben naar deze school gekomen om topsport met mijn opleiding te kunnen  
combineren 4.243 1,010 214 
Ik heb voldoende discipline om de opleiding en mijn sport met elkaar te  
combineren. 4.192   ,840 219 

Sport en school kan ik goed combineren 4.000   ,917 220 
Ik ben in staat een goede planning te maken om mijn opleiding en mijn sport 
met elkaar te combineren. 3.909   ,876 220 
Mijn medeleerlingen zijn niet jaloers dat er rekening wordt gehouden met mijn 
sport 3.754 1,137 191 

Ik loop voorlopig geen studievertraging op 3.727 1,143 216 

Ik kan mezelf beter presenteren, doordat ik aan sport doe 3.519   ,935 216 

Mijn latere beroep is goed te combineren met mijn sport 3.508   ,929 181 

Ik kan mijn sport en de stage (BPV) goed combineren 3.486 1,040 148 

Ik kan beter in een team werken, doordat ik aan sport doe 3.477 1,026 218 

Ik kan mijn medeleerlingen nog wat leren als het gaat om teambuilding 3.429   ,927 210 
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Ik kan beter plannen, doordat ik aan sport doe 3.315   ,951 216 

Sport komt voor mij altijd vóór de opleiding 3.314 1,157 220 
Ik ben alleen zelf verantwoordelijk voor een goede combinatie van mijn school 
en sport 3.262 1,122 221 

Door mijn trainen schiet mijn huiswerk er niet bij in 2.918 1,072 219 

Betrokkenheid     

Mijn docenten weten dat ik met topsport bezig ben 4.434   ,834 219 

Mijn docenten vinden het leuk dat ik met topsport bezig ben 4.236   ,792 212 

Mijn school is trots op de sportprestaties van mij en anderen 4.014   ,868 212 

Mijn stagebedrijf heeft begrip voor het feit dat ik geregeld moet trainen 3.786   ,922 145 

Mijn stagebedrijf houdt voldoende rekening met mijn sportbeoefening 3.738   ,938 141 

Mijn docenten houden goed rekening met mijn sportagenda 3.570 1,106 214 
Bij mijn sportclub houdt men meer rekening met mijn sportprestaties dan met 
mijn schoolprestaties 3.423 1,065 201 
De school moedigt mij aan wat ik leer bij de sportclub ook bij mijn opleiding 
te gebruiken 3.171   ,905 205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
 
 
 
 
5.1 Samenvatting en conclusies 
 
In dit hoofdstuk bespreken we in het kort de uitkomsten van het onderzoek. Hier 
moet wel bij worden opgemerkt, dat vanwege de gevolgde onderzoeksaanpak de 
gevonden resultaten vooral inventariserend van aard zijn. 
 
Condities voor de optimale combinatie van de opleiding met de  
ontwikkeling van het sporttalent 
De meeste leerlingen volgen nog niet zo lang op de opleiding: Driekwart van de 
leerlingen zit in jaar 1 of  2 van de opleiding. De meesten hebben nog geen stage 
gelopen. De reagerende leerlingen zijn overwegend zeer positief over de    facili-
teiten die ze kunnen krijgen. Het verstrekken van faciliteiten verschilt volgens hen 
wel van  instelling tot instelling. 
Belangrijke faciliteiten houden verband met de mogelijkheid schoolzaken als 
rooster, tentamens, stage af te stemmen op hun sport. Bij de stage ligt dit, afhan-
kelijk van de opleiding, iets problematischer. Stages in de opleidingen op het 
gebied van horeca, zorg maar ook techniek zijn vaak heel  lastig om af te stem-
men op het sportrooster van de leerlingen.  
Flexibiliteit wordt ook gehinderd door het feit dat in het MBO (anders dan         
bijvoorbeeld in het HBO) 850 contacturen per jaar gemaakt moeten worden. 
Flexibiliteit ten behoeve van sportbeoefening kan worden bevorderd door de 
vaardigheden die de leerlingen in hun sport leren op te nemen in het competentie-
gericht leren. Het gaat dan met name om competenties die de leerlingen aanleren 
vanwege hun verblijf in het buitenland of presentatievaardigheden.  
 
Regulering en afspraken 
Onder de deskundigen en panelleden vormde de definitie van potentiële top-
sporter een probleem. Gaat het alleen om leerlingen met een NOC*NSF-status of 
niet? In de survey onder de leerlingen werden overigens opvallend weinig ver-
schillen gevonden tussen leerlingen mèt en zònder zo’n status.  
De deskundigen en panelleden vonden het belangrijk dat er contracten of over-
eenkomsten afgesloten worden met potentiële topsporters, zodat alle betrokken 
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partijen daarop kunnen worden aangesproken. Volgens de onderzochte leerlingen 
is er slechts weinig sprake van dergelijk contracten. Dit gebeurt slechts bij één 
kwart van de leerlingen. Het kan te maken hebben met het feit dat veel  leerlingen 
nog maar kort een opleiding volgen.  
De deskundigen en panelleden vinden het ook belangrijk dat de afspraken met   
betrekking tot de activiteiten voor potentiële topsporters worden vastgelegd in een 
beleidsplan van de instellingen, zodat de activiteiten niet beschouwd kunnen   
worden als een individuele hobby van topsportcoördinator. 
 
De positie van de school 
De vraag is of men één of meer sporten bij één specifieke instelling moet        
concentreren of niet. De onderzochte leerlingen waarderen het over het algemeen 
positief als verschillende medeleerlingen hun sport ook beoefenen. Ook bij het 
panel ging de voorkeur uit naar enige concentratie. De deskundigen en panelleden 
benadrukken ook de rol van begeleiding vanuit school, bijvoorbeeld als een 
sportcarrière uiteindelijk toch niet doorgaat.  
De instelling heeft ook een taak bij het leren tijdens trainingskampen of verblijf in 
het buitenland vanwege sport. Bij 50% van de leerlingen bestaan dergelijke facili-
teiten in de vorm van E-learning of mee te nemen lespakketten. 
 
De positie van de leerling 
Sommige instellingen richten zich op speciale woonfaciliteiten. In de praktijk 
komt het echter weinig voor dat leerlingen verhuizen voor een instelling met spe-
cifieke sportaccommodaties. Van de onderzochte leerlingen verhuizen minder dan 
10% van de leerlingen om in de buurt van de instelling te wonen. Verder kan de 
studiefinanciering van de leerlingen in gedrang komen als gevolg van de sportbe-
oefening. 
 
Betrokkenheid docenten, sportclubs en bedrijven. 
Op de instelling is het noodzakelijk dat alle docenten achter het idee van een 
‘sport minded’ school staan. Er behoort een optimale communicatie te zijn tussen 
instellingen, ouders en sportclubs. Volgens de leerlingen bestaan dergelijke con-
tacten in het merendeel van de gevallen niet. Alleen tussen ouders en clubs 
bestaat bij meer dan de helft van de leerlingen regelmatig contact. De deskundi-
gen en panelleden benadrukken het belang van de bedrijven van de businessclubs, 
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bijvoorbeeld voor het verwerven van stagebedrijven (die dan wel geaccrediteerd 
moeten worden). 
 
 
5.2  Aanbevelingen 
 
Voor het opzetten van speciale onderwijsprogramma’s binnen MBO-opleidingen 
is het aan te bevelen om gebruik te maken van de expertise en ervaring van 
LOOT-scholen. 
Daarnaast lijkt er vraag te zijn naar een website waarop zowel verschillende      
soorten instellingen als leerlingen/topsporters hun kennis, ervaringen en vragen 
kunnen uitwisselen. 
 
De mogelijkheden die competentiegericht leren kan bieden (met name waardering 
voor specifieke of elders verworven competenties) moeten verder worden uitge-
breid. Het is aan te bevelen om sport vaker te  beschouwen als een competentie, 
binnen het competentiegericht leren van elke opleiding. Hiervoor zijn speciale 
onderwijsprogramma’s noodzakelijk die binnen MBO-opleidingen nog ingevoerd 
moeten worden. Om dit te bereiken is het wenselijk om een samenwerking met 
andere instellingen te creëren die hierin al veel ervaring hebben. Bij de instellin-
gen zou er op het gebied van sport meer sprake moeten zijn van kennis delen en 
minder sprake moeten zijn van concurreren.  
 
Het moet duidelijk worden welke leerlingen in aanmerking komen voor de spe-
ciale faciliteiten en welke niet. Dit kan met behulp van de NOC*NSF-status, deze 
zou dan volgens sommige deskundigen wel moeten worden aangepast, bijgesteld. 
 
De onderwijsprogramma’s van alle opleidingen dienen zich aan te passen aan het 
sportprogramma dus: 

- Een flexibel lesrooster dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden; 
- Zonodig (gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken; 
- Zonodig uitstel of vermindering van huiswerk; 
- Voorzieningen om achterstanden weg te werken; 
- Uitstel of aanpassing van de afname van repetities of schoolonderzoeken; 
- Gespreid examen over twee jaar (voor de absolute topsporter). 
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Er dient meer begeleiding te komen voor de combinatie studie en sport. 
 
Er zou bemiddeling moeten komen bij gebruik van sportaccommodaties van de 
instellingen. 
 
Potentiële topsporter moeten gebruik kunnen maken van studieruimtes tijdens en 
tussen vrijstellingsuren. 
 
NOC*NSF pleit voor centrale aanmelding van talenten en ondersteuning (huis-
vesting, stages, BPV) via het Olympisch Netwerk. Deze aanmeldingen moeten 
worden opgenomen in een bestand dat regelmatig wordt bijgehouden. 
 
Er dienen meer vormen van E- learning ten behoeve van leerlingen bijvoorbeeld 
op training ontwikkeld te worden. 
 
Bij de toelating van de leerlingen op het ROC dient een 'intake assessment’ te 
worden afgenomen ten behoeve van de optimale combinatie studie en sport van 
de betrokken leerling. 
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Bijlage 1 Samenstelling steekproef  
 
 
 
 
Uit het survey onderzoek onder de MBO-leerlingen blijkt het volgende:  
Driekwart van de respondenten zit in jaar 1 en 2 van de opleiding, de helft van 
hen in het eerste jaar. De helft heeft nog geen stage gelopen. Eén derde wel en 
10% loopt op dit moment stage. De meeste beoefende sporten zijn: voetbal,       
wielrennen, krachtsport/fitness, atletiek en tennis (zie hier volgend overzicht).  
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Overzicht beoefende sporten, NOC*NSF-status en faciliteiten 
 Deze

sport 
beoefen 
ik 

  Dit doe 
ik wel in 
club-
verband  

Dit doe 
ik niet in 
club-
verband 

 Voor deze 
sport bezit 
ik de  
a- status 

Voor deze 
sport bezit 
ik de  
b- status 

Voor deze 
sport bezit 
ik de  
c- status 

Voor deze 
sport bezit 
ik de geen 
status 

Ik weet 
niet  
welke 
status ik 
bezit 

 Ik krijg 
hiervoor op 
school wel  
faciliteiten 

Ik krijg  
hiervoor op 
school geen  
faciliteiten 

Atletiek  17  10  9  0     1 2 7 8  13  3
Autosport  0  0  3  0     0 0 1 0  0  1
Badminton  5  2  7  0     1 1 4 0  1  3
Basketball  11  9  6  2     1 0 3 5  10  1
Beachvolleybal  2  0  3  0     0 0 0 2  2  2
Biljart  1  1  3  0     0 0 1 0  2  1
Boksen  2  0  2  0     0 0 0 0  0  2
Bowling  0  0  2  0     0 0 1 0  0  1
Bridge  0  0  2  0     0 0 1 0  0  1
Cricket  0  0  2  0     0 0 1 0  0  2
Curling  0  0  2  0     0 0 1 0  0  1
Dammen  0  0  2  0     0 0 1 0  0  1
Darts 0  0  2  0     0 0 1 0  0  1
Golf 4  1  5  0     1 0 1 1  2  1
Handbal 10  10  3  0     0 3 2 3  8  2
Handboogsport  0  0  2  0     0 0 1 0  0  1
Hippische sport 5  3  3  1     1 1 1 0  3  1
Hockey  2  3  2  0     0 1 0 2  1  2
Honkbal  4  4  3  0     0 2 1 0  4  2
IJshockey  4  4  2  0     0 1 0 4  4  1
Judo  4  4  3  3     1 1 1 1  2  2

  



Kano 0  0  2  0     1 0 0 0  0  1
Karate  3  2  3  0     2 0 1 2  1  1
Korfbal  1  0  4  0     1 0 1 0  1  0
Krachtsport/fitness  28  6  24  0     1 0 18 2  10  12
Moderne vijfkamp 0  0  2  0     0 0 0 0  0  2
Motorsport 0  0  2  0     0 0 0 0  0  2
Reddingsbrigade  0  0  2  0     0 0 0 0  0  2
Roeien 0  0  2  0     0 0 0 0  0  1
Schaatsen  9  7  4  2     3 1 1 3  8  1
Schaken  0  0  2  0     0 0 0 0  0  2
Schermen  3  3  2  0     1 0 0 2  2  2
Schietsport  1  1  2  0     0 0 1 0  1  2
Skeeleren/skaten  4  1  6  0     1 0 2 1  1  2
Skiën/snowboard  4  1  6  0     0 2 2 1  2  4
Sportklimmen  0  0  2  0     0 0 0 0  0  2
Squash  3  1  4  0     0 0 1 0  1  1
Synchroon-zwemmen/ 
Schoonspringen  4  3  3  0     2 0 1 1  2  3

Taekwondo  2  2  2  1     0 0 0 1  2  2
Tafeltennis  2  1  3  0     0 0 0 2  1  3
Tennis  14  12  6  1     0 1 4 6  11  1
Triatlon  1  1  2  0     0 1 1 0  1  1
Turnen/gymnastiek  4  2  4  0     0 1 4 0  1  3
Voetbal  69  63  2  17     3 5 15 23  50  3
Volleybal  9  7  3  2     2 1 2 2  4  2
Waterpolo  4  4  2  1     1 1 0 1  2  1
Waterski  0  0  2  0     0 1 0 0  0  1

  



Watersport/zeilen  2  1  3  0     0 2 1 0  1  1
Wielrennen  29  16  10  3     1 3 13 8  18  5
Zwemmen  5  4  4  0     1 1 3 2  4  2
Anders 21  13  6  0     1 3 5 13  16  5
Totaal   202  189  33     27 35 105  192  102

  



Hieronder zijn de sporten per ROC uitgesplitst.  
 

 voetbal      wielrennen krachtsport 
/fitness atletiek tennis anders totaal

ROC van Amsterdam, 
Amsterdam 21              23% 12 13% 7 8% 5 5% 11 12% 36 39% 92 100%
Noorderpoort-college, 
Groningen 16               52% 3 10% 0 1 3% 0 11 36% 31 100%
ROC Rijn IJssel,  
Arnhem 5              23% 1 5% 1 5% 1 5% 0 14 64% 22 100%

Zadkine, Rotterdam 8              44% 2 11% 1 6% 1 6% 0 6 33% 18 100%
ROC Aventus,  
Apeldoorn/ Deventer 2                20% 7 70% 0 0 0 1 10% 10 100%

ROC Flevoland, 
Almere 2                20% 0 3 30% 0 0 5 50% 10 100%

Anders1 15              32% 4 9% 3 6% 3 6% 0 22 47% 47 100%

 69              30% 29 13% 15 7% 11 5% 11 5% 95 41% 230 100%

                                                 
1 Johan Cryffcollege, Nijmegen Graafschap College, Doetinchem  
Alfa-college, Groningen  Landstede, Zwolle 
CIOS, Goes   ROC van Twente, Hengelo 
ROC Twente, Enschede  ROC, Leiden 
Grafisch Lyceum, Rotterdam  Nova College, Haarlem 
Friesland College, Heerenveen Nimeto, Utrecht 
HMC, Rotterdam   Arcus College, Heerlen 
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Bijlage 2 Deelnemers panelbijeenkomst ‘Potentiële  
topsporters in het MBO’ onder leiding van  
prof. dr. Sj. Karsten d.d. 1 december 2006 

 
 
 
1 Ministerie van VWS Mw. Y. Barend  directie Sport 
2 ROC De Landstede Dhr. B. Boetes  Secretaris Platform bewegen & sport 

mbo/Beleidsadviseur voorzitter Platform Bewegen 
en Sport van Mbo-raad 

3 Hogeschool Rotterdam Mw. M. Broersma  Topsportcoördinator  
4  Mw. L. Gunnewijk Wielrenster 
5 ROC Aventus Dhr. R. Haantjes Topsportcoördinator 
6 Stichting LOOT Dhr. R. Heerema  Secretaris Stichting LOOT 
7 KNWU Dhr. T. Hoex  Directeur 
8 Ministerie van VWS Dhr. A. Huisman   Directie Sport 
9 Johan Cruyff College Dhr. P. Jansen  
10 ROC Aventus/ Johan Cruyff 

University 
Dhr. D. Licht Student  

11 NOC*NSF Dhr. M. Monsma Beleidsmedewerker 
12 ROC Rivor Mw. M. Pol Beleidsmedewerker 
13 ROC Rijn-IJssel Mw. I. Spoelstra  
14 ROC Midden-Nederland Dhr. P. Steehouder Senior adviseur sportbureau 
15 Onderwijsraad  Mw.  K.A. Torrance Stafmedewerker 
16 ROC Aventus Mw. Y. Troost – Brunen Voormalig topwielrenster/ trainster Wielerschool 
17 Koning Willem I College Dhr. A. van der Velden Topsportcoördinator 
18 ROC Zadkine Dhr. L. van der Weijden Topsportcoördinator 
19 Johan Cruyff University Dhr. W. de Wit  Stagecoördinator 
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