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Geachte voorzitter,
Graag leg ik de vernieuwde Topsportregeling ter instemming voor aan de CSR.
Met deze regeling verschaft de Universiteit van Amsterdam (UvA) duidelijkheid over de
ondersteuning die de universiteit biedt aan studenten die het volgen van een studie en het beoefenen
van topsport willen combineren. Een werkgroep heeft de bestaande Regeling Topsporters UvA uit
2010 herzien. De werkgroep bevatte onder andere twee student-sporters en daarnaast hebben er
verschillende gesprekken plaatsgevonden met topsportstudenten.
Deze herziening was nodig aangezien de UvA in 2013, zoals de meeste instellingen in het hoger
onderwijs, het landelijke Actieplan Flexibel Onderwijs en Topsport (FLOT) heeft ondertekend. In
2019 is een herziene versie van het Actieplan FLOT vastgesteld.
De belangrijkste wijzigingen in de topsportregeling zijn:
artikel 1 – Topsporter (voorheen artikel 2). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee
verschillende topsportstatussen: naast de reguliere topsportstatus is er nu ook de zogeheten
topsportprojectstatus. De regeling is wat dit betreft in lijn gebracht met de huidige praktijk;
• artikel 5 – Facilitering topsporters (voorheen artikel 1). Er is een korte toelichting toegevoegd
over de mogelijkheden tot alternatieven en aanpassingen (in onderwijs, toetsing, etc.);
• artikel 6 (voorheen artikelen 6, 7, 8). Voor wat betreft financiële ondersteuning is de tekst van de
regeling aanzienlijk ingekort. Er wordt nu verwezen naar de regeling Profileringsfonds UvA,
waarin alle relevante informatie te vinden is.
•

Het College ziet uw reactie met belangstelling tegemoet en is graag bereid het onderwerp op de
volgende overlegvergadering te bespreken.
Hoogachtend,
het College van Bestuur,

prof. dr. Geert T.M. ten Dam,
voorzitter
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Dear chair,
I would like to present the renewed Top-Level Sport Regulations to the CSR for approval.
With this regulation, the University of Amsterdam (UvA) provides clarity on the support offered by
the university to students who wish to combine studying and practicing top-level sport. A task force
has revised the existing Top-Level Sport Regulation of the UvA from 2010. The working group
included two student athletes and several interviews were held with top-level sports students.
This revision was necessary because in 2013 the UvA, like most institutions in higher education,
signed the national Action Plan Flexible Education and Top Sport (FLOT). A revised version of the
FLOT Action Plan was adopted in 2019.
The main changes in the top-level sports regulation are:
• article 1 - Top athlete (previously article 2). A distinction is made between two different top-level
sports statuses: in addition to the regular top-level sports status, there is now also the so-called
top-level sports project status. In this respect, the regulation has been brought into line with
current practice;
• article 5 - Facilitation of top-level athletes (formerly article 1). A short explanation has been
added about the possibilities of alternatives and adjustments (in education, exams, etc.);
• article 6 (formerly articles 6, 7, 8). As far as financial support is concerned, the text of the
regulation has been shortened considerably. There is now a reference to the Regulation
Profileringsfonds UvA, in which all relevant information can be found.
The Board awaits your response with interest and is more than willing to discuss the topic at the next
consultation meeting.
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