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STUDEREN EN TOPSPORT 
 

 
Studie combineren met topsport? 

Als je een sporttalent bent, dan betekent je sport alles voor je. Je hebt er veel voor over om 
topprestaties te leveren. Je hebt ambities om op nationaal of internationaal niveau tot de besten te 
behoren. Maar je weet dat de top slechts is weggelegd voor een betrekkelijk kleine groep. Daarom 
is het goed om naast je sportcarrière aan een maatschappelijke carrière te denken. Studie speelt 
daarbij een belangrijke rol. 
 

Speciale voorzieningen voor topsporters 

Hogeschool Inholland heeft voor deze groep studenten een topsportbeleid ontwikkeld (zie het 
hoofdstuk ‘Ondersteuning van Topsporters’ van de onderwijsgids van Hogeschool Inholland). Dit 
betekent dat er faciliteiten zijn om topsport en studie zo goed mogelijk te kunnen combineren. De 
opleiding levert een optimale inspanning door het onderwijsprogramma voor de topsporter aan te 
passen. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld leiden tot een flexibele tentamenregeling en/of 
vervangende opdrachten. Als student krijg je een docentbegeleider die je ondersteunt bij het maken 
van een goede studieplanning.  
In bepaalde gevallen kan de student ook in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.  De 
student kan dan een beroep doen op de Regeling Profileringsfonds die na te lezen is in de 
onderwijsgids. 
Jaarlijks keert Hogeschool Inholland een Topsportprijs uit van € 1.000. Er worden drie studenten 
genomineerd, waarvan er eentje naar huis gaat met de Topsportprijs. De prijs gaat naar de student 
die aansprekende topsportprestaties weet te combineren met uitstekende studieprestaties. De jury 
wordt gevormd door studenten en medewerkers van Hogeschool Inholland en een externe 
voorzitter. 
 

Wat moet ik doen om in aanmerking te komen? 
Om voor deze voorzieningen in aanmerking te komen, moet je de topsportstatus hebben of een 
erkend topsporter zijn. Het decanaat heeft contacten met het NOC*NSF om deze status voor jou 
vast te stellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende criteria: 

1. De topsporter heeft een officiële (schriftelijk bekendgemaakte) NOC*NSF A-, B- of HP-status. Een 
A-status wordt verkregen wanneer een topsporter prestaties levert op het niveau van (minimaal) de 
top acht van de wereld. De B-status wordt verkregen wanneer een topsporter prestaties levert op 
het niveau van (minimaal) de top 16 van de wereld. De HP-status wordt verkregen wanneer een 
topsporter prestaties levert tegen het niveau van (minimaal) de top 16 van de wereld.  

2. De topsporter levert prestaties op het hoogste nationale junioren- of seniorenniveau, uitgaande van 
een voldoende aantal deelnemers in die tak van sport. 
Sinds 2008 hanteert het NOC*NSF aanvullende criteria om de status vast te stellen. Zo wordt niet 
alleen naar het leeftijds- en prestatieprofiel gekeken, maar is de trainingsintensiteit (het 
programmaprofiel) ook een belangrijk criterium.  Raadpleeg de decaan voor meer informatie. De 
topsportstatus geldt voor de periode van één jaar en wordt ieder studiejaar opnieuw vastgesteld. 
 

Waar vind ik meer informatie? 
Kijk voor meer informatie over het topsportbeleid en topsporters bij Hogeschool Inholland op: 

www.inholland.nl/vraag-en-antwoord/persoonlijke-situaties/ 
Op iedere locatie is minimaal één van de studentendecanen contactpersoon voor 
studenttopsporters: 
 
Alkmaar:  decanaat.alkmaar@inholland.nl 
Amsterdam:  decanaat.amsterdam@inholland.nl 
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Diemen:   decanaat.diemen@inholland.nl 
Rotterdam:  Dorine den herder, tel. 06-21115440 
   Dorine.denherder@inholland.nl 
Delft/Den Haag:  decanaat.denhaag@inholland.nl 
Haarlem:  decanaat.haarlem@inholland.nl 

 
 


