
Regeling voor toptalenten in de sport of op cultureel gebied 

Sport en cultuur nemen een belangrijke plaats in onze maatschappij. Op hoog niveau presteren 
als toptalent op het gebied van sport of cultuur is soms lastig te combineren met school.  

Omdat wij geloven dat het belangrijk is dat leerlingen zich ook op andere terreinen ontwikkelen, 
en wij talentontwikkeling willen bevorderen, biedt het ECL zijn toptalenten de ruimte hun 
activiteiten te combineren met school. Dit noemen wij de regeling voor toptalenten. Om dit zo 
soepel mogelijk te laten verlopen is er een topsport/cultuur coördinator.  
 
In aanmerking voor de regeling voor toptalenten komen leerlingen die op het hoogste 
(inter)nationale niveau presteren of kans hebben daar te komen. Er is een status is afgegeven 
voor de leerling via zijn/haar sportbond of NOC*NSF of er is daar binnen redelijke termijn kans op. 
De leerling is op deze manier bekend het Olympisch Netwerk. Voor cultuurtalenten geldt dat de 
leerling op het hoogste niveau (concoursen bij muziek, filmopnames of toneelvoorstellingen bij 
acteren) presenteert of kans daarop heeft en dat het gaat om niet-commerciële optredens.  

 
In het geval van toelating van de leerling tot de regeling geldt dat de school samen met de leerling 
een plan van aanpak opstelt waarin wordt beschreven hoe de leerling de lesstof van de gemiste 
lessen gaat inhalen zonder achterstanden op te lopen. Uitgangspunt dient te zijn dat de leerling 
noch op cognitief, noch op sociaal-emotioneel terrein achter gaat lopen. De coördinator stemt af 
in overleg met leerling, ouders en mentor wat wenselijk en/of haalbaar is, denk hierbij aan de 
volgende mogelijkheden tot ondersteuning. 

 Aanpassing van de toetsen of het huiswerk. 

 Het samenstellen van een inhaalprogramma waar nodig. 

 Het regelen van een rustige werkplek zonder afleiding. 

 Vrijstelling van een deel van de lestijd wat is toegestaan binnen de wettelijke kaders 

Het ECL wil een actief toptalentenbeleid voeren en gebruiken hiervoor de beleidsruimte die de 
wet ons biedt. Als de leerling naar aanleiding van deze uitleg in aanmerking wil komen voor de 
regeling voor toptalenten kan een aanvraag gedaan worden bij Michiel de Koning via het 
emailadres: m.de koninig@ecl.nl.  

 In de aanvraag wordt duidelijk vermeld om welke sport/culturele activiteit het gaat, wie 
de trainer(s)/ leraren zijn en staat ook contactinformatie van deze personen. 

 De kopieën van bewijsstukken van de toegekende status of aanmelding bij het Olympisch 
Netwerk gevoegd als deze aanwezig zijn. 

 De belasting in trainingsuren of repetitie-uren worden duidelijk vermeld, 
trainingsschema’s of repetitieschema’s s.v.p. bijvoegen. 

 Bij cultuurtalenten, bijvoorbeeld bij deelname aan een professionele productie, zal in 
sommige gevallen contact worden opgenomen met de arbeidsinspectie om tot een 
gezamenlijk standpunt te komen. 

 
Het ECL verwacht begin komend schooljaar het predicaat “topsportvriendelijke school” te krijgen 
via het Olympisch Netwerk Noord-Holland vanwege deze aanpak en begeleiding. 
 
 


