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1. Inleiding 
 
In het document Beleid op (Top)sport en Gezondheid op het Calvijn College staat de visie van de 

school beschreven op (top)sport, bewegen, voeding en rust en hoe dit wordt vertaald naar beleid en 

activiteiten. 

 

Sport op het Calvijn is niet zomaar een activiteit erbij. Sport zit in het DNA van onze school. We 

profileren ons als sportieve en vitale school.  Aandacht voor (top)sport is rechtstreeks verbonden met 

onze visie en missie, met ons onderwijsconcept, met ons schoolklimaat, onze docenten en leerlingen. 

Het nieuwe gebouw met de sporthal is daarbij het ‘episch centrum’.  

 

We zijn ervan overtuigd dat onze sportinitiatieven impact hebben op onze leerlingen, ouders, en 

docenten en dat deze ten goede komen aan het plezier dat leerlingen hebben in school en docenten 

hebben in hun werk.  

 

Sport heeft voor ons onderwijs een toegevoegde waarde. Het is niet voor niets dat we in de zomer van 

2014 de Penning Sportraad Amsterdam hebben ontvangen en in 2016 tweede zijn geworden bij de 

verkiezing meest sportieve school van Amsterdam. Dit is voor ons een teken van erkenning voor de 

stappen die wij de afgelopen jaren op het gebied van sport en gezondheid hebben gezet en maakt dat 

wij ons de komende tijd zullen blijven inzetten op dit gebied. 

 

 

Jolanda Hogewind, directeur Calvijn College 

Hamza Jbari, portefeuillehouder (Top)sport  
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2. Het Calvijn College 
 

2.1 Over de school 
 

Het Calvijn College is een school voor vmbo en mbo in het hart van Amsterdam Nieuw-West. Een 

school met een eigen gezicht. Een school die uitgaat van ieders kracht en motivatie. We scheppen 

voorwaarden zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen en steeds meer zelf de regie kunnen nemen.  

 

Daarbij hebben wij oog voor verschillen en ruimte voor diversiteit. Vanuit een professionele lerende 

organisatie en met een duidelijke onderwijsvisie leren en werken we samen om onderwijs op maat te 

kunnen bieden. Dit doen we o.a. door individuele roosters samen te stellen d.m.v. maatwerkuren en 

door adaptieve programma’s te gebruiken op de iPads van de leerlingen. 

 

In ons unieke beroepscollege kunnen leerlingen in een doorgaande leerroute en in eigen tempo een 

startkwalificatie behalen in de richtingen Zorg & Welzijn, Sport & Recreatie, Facilitaire Dienstverlening 

en Kapper.  

 

De afdeling vmbo-kb is ingericht volgends de principes van het vernieuwd vmbo. Daarbij stroomt een 

leerling uit in de richting Economie en Ondernemen of Zorg en Welzijn. In het 4e jaar worden daarbij 

ook keuzedelen aangeboden uit andere richtingen (Sport en Bewegen, Haar en Gezicht, enz.). 

 

We zijn een sport-actieve en topsportvriendelijke school, die het mogelijk maakt om (top)sport en een 

schoolcarrière goed te combineren. We halen de buitenwereld binnen en maken verbindingen met 

externe samenwerkingspartners. Voor onderwijs, dat erop gericht is om elke leerling succesvol te 

laten zijn, nu en later. In ons nieuwe gebouw met een sporthal kunnen we al onze ideeën over goed 

onderwijs in een passende omgeving in praktijk brengen.  

 

Ons motto is dan ook: Calvijn is de school waar je wilt zijn! 

 
 



2.2 Waarden en toetsstenen 
 

De waarden waarvan uit wij ons werk gestalte geven zijn hebben wij als volgt verbeeld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dit alles vanuit de algemene waarde: 

Vertrouwen dat een ieder 

zich vanuit autonomie ontwikkelt 
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2.3 Motto, missie, visie 
 

Motto 
Calvijn is de school waar je wilt zijn 
  

Missie 
Wij bieden kwalitatief goed onderwijs waarbinnen ruimte is voor diversiteit. We willen  

zelfbewustzijn en zelfstandigheid stimuleren waarbij empowerment en het zelf nemen van regie 

belangrijke doelen zijn. Ontwikkeling staat centraal evenals goed burgerschap. We halen het beste uit 

onszelf en we scheppen voorwaarden waardoor anderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Dat alles 

in een uitnodigende omgeving waar de buitenwereld binnen komt en wij de buitenwereld tegemoet 

treden.  

 

Visie 
• Vanuit verbinden en vertrouwen krijgt het onderwijs meer kwaliteit. 

• Zonder samenwerken geen onderwijs 

• Wat een leerling al kan hoeft niet opnieuw aangeleerd te worden. Wat er nog geleerd moet worden 

om het diploma te kunnen behalen is gebaseerd op een juiste combinatie van kennis, attitude en 

vaardigheden 

• Aanleren van zelfstandigheid wordt aangeboden door middel van afnemende sturing 

• Samenwerkend leren is een vast onderdeel van het programma 

• Om effectief te zijn is een optimale balans nodig tussen coachen en sturen en tussen  

 structuur en bewegingsruimte 

• Vanuit de dialoog worden de meeste zaken opgelost 

• Meewerken vanuit intrinsieke motivatie is beter dan meewerken om repressie te vermijden. Wij zijn 

erop gericht om intrinsieke motivatie te bewerkstelligen 

• Eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen is een voorwaarde om als organisatie succesvol te 

kunnen zijn 

• Wanneer in alle geledingen van de organisatie de processen eenduidig zijn en de wijze van 

communiceren op elkaar lijkt ben je in het geheel effectiever 

• Voorbeeldfunctie is 65% van het effect, dat geldt voor de opvoeder, de docent en de  

 leidinggevende 

• Alles wat aandacht krijgt groeit, vandaar dat wij vooral aandacht besteden aan wat goed gaat. Voor 

wat beter zou moeten gaan hebben we professionele en effectieve systemen in werking 

• Elkaar herinneren aan de afspraken is een vanzelfsprekende vorm binnen de samenwerking 

• Een juiste balans vinden tussen afstand en nabijheid is onderdeel van professionaliteit 

• Positieve zaken geven energie, negatieve zaken kosten energie. We gaan uit van de  

positieve intenties van een ander en stellen het oordeel uit. Bij twijfel wordt op het juiste moment en 

met de juiste persoon vanuit een open, nieuwsgierige houding de verwachtingen besproken  

• Humor en relativeringsvermogen (tevens zelfspot) zijn effectieve instrumenten binnen de 

communicatie 

• Een lerende organisatie betekent dat iedereen kan en wil leren en dat we elkaar wat te 

 bieden hebben, of nu je leerling, medewerker, ouder of samenwerkingspartner bent  

 In wezen zijn we gelijkwaardig  

• Het managen van verwachtingen levert een heleboel tijd en energie op.  

• Het is voor de leerlingen en de school van belang dat alle medewerkers zich opstellen als 

ambassadeur van de school en zich loyaal opstellen ten opzichte van de school,  

 de organisatie en de collega’s 

• Werken en leren doen wij met plezier 
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2.4 De school / het team 
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3. Visie op sport/bewegen en gezond leven 
 

Sport op het Calvijn is niet zomaar een activiteit erbij. Sport zit in het DNA van onze school. We 

profileren ons als sportieve en vitale school.  Aandacht voor (top)sport is rechtstreeks verbonden met 

onze visie en missie, met ons onderwijsconcept, met ons schoolklimaat, en met onze docenten en 

leerlingen. Daarbij is  ons nieuwe gebouw met bijbehorende sporthal het ‘episch centrum’.  

 

Bij dit alles gaan we er vanuit dat: 

 

 sport en bewegen ten goede komt aan de fysieke en mentale gezondheid van de mens. Dit 

heeft op korte en lange termijn positieve effecten op het individu en op de maatschappij. 

 sport en bewegen de leerprestaties van leerlingen en medewerkers verbetert. 

 sport en spel het teamgevoel kan bevorderen en het plezier in school/werk kan verhogen.  

 sport en spel verbindt, verbroedert en een gevoel van saamhorigheid en respect schept. 

Mensen van verschillende leeftijden, culturen, sociaal/economische klassen, enz. komen door 

sport en spel met elkaar in contact en betreden elkaars werelden. 

 gezonde voeding en sport/bewegen hand in hand gaan. 

 talenten bij leerlingen op deze wijze worden ontdekt en ontwikkeld. 

 

We zijn ervan overtuigd dat onze sportinitiatieven impact hebben op onze leerlingen, ouders en 

docenten. Sport heeft voor ons onderwijs een toegevoegde waarde. Het is niet voor niets dat we in de 

zomer van 2014 de Penning Sportraad Amsterdam hebben ontvangen. Als teken van erkenning dat 

we op het Calvijn leerlingen laten kennismaken met de veelzijdige kracht van sport en sporten voor al 

onze leerlingen mogelijk maken.  

 

Sporten is niet vanzelfsprekend voor al onze leerlingen. Dat heeft gevolgen voor gezondheid en 

motoriek. Al is er een breed aanbod aan sport en bewegen in de omgeving; het zet de jongeren niet 

aan om te bewegen. Dat heeft te maken met aanbod dat niet aansluit, maar ook omdat sporten van 

huis uit geen (financiële) prioriteit heeft of jongeren zich niet zo thuis voelen bij sportverenigingen. Aan 

de andere kant zitten er ook echte talenten onder onze leerlingen.   

 

De wijze waarop het Calvijn sport inzet kan alleen maar in samenwerking met een aantal partijen, 

zoals de gemeente, het stadsdeel, de KNVB en een groot aantal sportverenigingen. Het gaat ons niet 

om losse activiteiten, maar om de verbinding met het totaal. Dat betekent ook, dat we streven naar 

duurzaamheid, door ouders te betrekken, door rolmodellen in te zetten en door lidmaatschap van 

sportverenigingen te stimuleren. We willen onze aanpak graag delen met andere scholen.  

Omdat we geloven in parallelle processen en de werking van voorbeeldgedrag, hebben we 

bijvoorbeeld in het programma ‘Gezond leven’ ook een uitwerking gemaakt voor de medewerkers. 

 

Doelen sportbeleid en gezond leven 

 

Het (top)sportbeleid van het Calvijn College wordt georganiseerd is vanuit de volgende doelen: 

 sport is een integraal onderdeel van het onderwijs,  

 sport is van toegevoegde waarde (voor het welzijn van leerlingen en medewerkers verhoogt 
en stimuleert tot een gezonde levensstijl),  

 het sportbeleid wordt ontwikkeld met het oog op duurzaamheid, 

 de school streeft ernaar om voor 2022 een topsporttalentschool te zijn. 

 het verhogen van het aantal leerlingen (en docenten) dat aan de ‘Nederlandse norm gezond 
bewegen’ voldoet.   

 het behalen van het vignet ‘Gezonde School in het VO’ op het gebied van voeding, bewegen 
& sport.    

 



Om deze doelen te kunnen realiseren is voorwaardelijk dat: 

 het Calvijn College samenwerkt met externe partijen zoals de gemeente, stadsdeel, KNVB 
en  sportverenigingen.  

 het Calvijn College voor voldoende voorzieningen zorgt die het topsporters mogelijk maakt 
om (top)sport en school te kunnen combineren.   

 

Hierna wordt in dit beleidsdocument beschreven hoe de school is georganiseerd en welke 

medewerkers direct betrokken zijn bij het realiseren van de gestelde doelen. 

 

Vervolgens wordt beschreven welke activiteiten in 2018-2019 zijn gepland en worden uitgevoerd, 

voortvloeiend uit dit beleidsplan.  

 



4. Organisatie Sport en Gezond Leven 
 

4.1 Organisatieschema 
 

 Directeur 
Calvijn College 

(Jolanda) 

Teammanager 
VMR 

(Yasmina) 

Portefeuillehouder 
LO-sectie 

 (Jacqueline) 

Portefeuillehouder 
Sport en Gezond 
Leven (Hamza) 

Voorzitter 
LO-sectie 
 (Hamza) 

Coördinator 
sportactiviteiten 

 (Zaïd) 

Begeleidingsexpert 
Topsportleerlingen 
 (Omar en Melissa) 

Projectleiders 
Gezond Leven 

 (Maria en Melissa) 

Ontwikkelaars 
VMR-S&R 

 (Hamza/Melissa) 

 
Docenten LO-sectie 

 

Studieloopbaan- 
begeleiders 
 Topsporters 



4.2 Taken en verantwoordelijkheden 
 

Directeur: 

De directeur houdt zich bezig met sportzaken op stadsniveau of landelijk niveau. Daarbij gaat het om 

het op de kaart zetten van het Calvijn College als gezonde, sportactieve school. Daarbij is het streven 

om ervoor te zorgen dat het Calvijn College binnen 2 jaar een topsporttalentschool is. 

 

Ook onderhoudt hij/zij contacten en organiseert samenwerking met de wethouder Sport, stichting 

LOOT en directeuren in Amsterdam West. Voor het inrichten van de vakmanschapsroute maakt hij/zij 

beleidsafspraken met het ROCvA. 

 

Portefeuillehouder (top)sport en gezond leven: 

De portefeuillehouder zorgt voor de implementatie van sportbeleid op organisatieniveau. Daarbij wordt 

vanuit de visie een sportbeleidsplan gemaakt en wordt eigenaarschap in de organisatie belegd.  

 

De portefeuillehouder zorgt ervoor dat de juiste voorzieningen aanwezig zijn en stemt af met intern-

betrokkenen en externe samenwerkingspartners (teammanager Caland lyceum, teammanager 

ROCvA, studiemanager Ajax, Lebo, enz.) hoe de samenwerking te organiseren en de uitvoering vorm 

te geven (op beleidsniveau). 

 

Teammanager VMR: 

De teammanager geeft leiding aan het team VMR waaronder ook de opleiding Sport en Recreatie valt. 

Deze opleiding betreft vanaf het derde leerjaar een doorlopende leerlijn vmbo-mbo waarbij leerlingen 

worden toegeleid naar het behalen van het MBO-2-diploma Sport en Recreatie. 

 

In het vijfde leerjaar van de VMR wordt ongeveer de helft van de lessen aangeboden door docenten 

van het ROCvA en bij het ROCvA (MBO Zuid). 

 

Topsporters volgen bij het Calvijn College vanaf het derde leerjaar automatisch de opleiding Sport en 

Recreatie. Studieloopbaanbegeleiders (met ondersteuning van topsportbegeleidingsexperts) maken in 

overleg met de teammanager, docenten en sportverenigingen onderwijs op maat. 

 

Voor jeugdspelers van Ajax is een speciale route ingericht die al start in het eerste leerjaar. Een groot 

deel van het onderwijsprogramma (2/3 in leerjaar 1 t/m 4 en 4/5 in leerjaar 5) wordt uitgevoerd bij 

College de Toekomst. Het kleinere deel van het programma vindt bij het Calvijn College plaats m.u.v. 

het vijfde jaar. In het vijfde leerjaar vindt het onderwijs plaats bij College de Toekomst en bij College 

MBO Zuid van het ROCvA.  

 

Het College van de Toekomst is een samenwerkingsverband tussen Ajax en drie onderwijsinstellingen 

(ROCvA, Caland Lyceum en Calvijn College) die het samen mogelijk maken dat talentvolle voetballers 

aan een voetbal- en maatschappelijke carrière kunnen werken. De studieloopbaanbegeleiders van de 

topsporters zijn docenten van het Calvijn College en worden aangestuurd door de teammanager van 

het Calvijn College. College de Toekomst maakt zoveel mogelijk gebruik van docenten van de drie 

deelnemende onderwijsinstellingen. 

 

Portefeuillehouder LO-sectie: 

Bij het Calvijn College geeft iedere teammanager leiding aan een aantal secties. Deze teammanager 

is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs van de sectie en begeleidt de leden van de 

sectie bij het behalen van de jaarlijks opgestelde sectiedoelen. 

 

In het geval van de LO-sectie werkt de portefeuillehouder LO-sectie nauw samen met de 

portefeuillehouder Topsport en de teammanager VMR. 
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Voorzitter LO-sectie 

De voorzitter van de LO-sectie (in 2018-2019 ook de portefeuillehouder Topsport) is er samen met de 

leden van de sectie (waaronder ook de coördinator sportactiviteiten) verantwoordelijk voor dat de 

sectie bijdraagt aan het realiseren van de gestelde sportdoelen en het uitvoeren van de daaruit 

voortvloeiende activiteiten (waar de lessen LO een onderdeel van zijn). 

 

Coördinator sportactiviteiten 

De coördinator sportactiviteiten stelt jaarlijks de sprotactiviteiten plaats die buiten de reguliere lessen 

LO worden uitgevoerd. Daarbij plant hij de inzet en bijdrage van de medewerkers van het Calvijn 

College i.o.m. de sectievoorzitter LO en de portefeuillehouder Sport en ondien nodig de 

portefeuillehouder LO-sectie. De coördinator heeft ene belangrijk taak bij het onderhoud van 

contacten met de sportclubs.   

 

Begeleidingsexpert topsporters: 

In eerste instantie is de studieloopbaanbegeleider het eerste aanspreekpunt voor topsporters en hun 

ouders. Zij worden daarbij op de achtergrond ondersteund door twee begeleidingsexperts (onderbouw 

en bovenbouw). 

 

De taken van de begeleidingsexperts zijn: 

 zorgen voor een goede samenwerking tussen sportclubs en het Calvijn College en fungeert 

op organisatorisch niveau als aanspreekpunt voor de slb’ers van de topsporters en voor de 

sportclubs. 

 De begeleidingsexpert is aanwezig bij het startgesprek tussen topsporter, slb’er en 

(eventueel) ouders/verzorgers. In dit startgesprek komen alle zaken aan de orde nodig voor 

een maatwerktraject van de deelnemer. 

 De begeleidingsexpert ondersteunt de slb’er bij knelpunten, problemen, meningsverschillen, 

stagnatie in de opleiding, en communiceert waar nodig met de sportclub. 

 De begeleidingsexperts overlegt regelmatig met slb’er, roostermaker en presentiecoördinator 

voor het optimaliseren van de leerlingenroosters, waarbij het uitgangspunt is dat trainen en 

studie samen kunnen gaan. 

 Monitoren van presentie, studievoortgang en stages en zo nodig hierover in gesprek gaan met 

de slb’er. 

 Indien nodig het organiseren van overleg tussen de studiecoach van verenigingen, de slb’er  

onderwijsinstelling en de trainer . 

 Op verzoek van de slb’er het gezamenlijk voeren van rapportgesprekken en POP-gesprekken. 

 

Taken uit oude plan 

 

De studieloopbaanbegeleider: 

De studieloopbaanbegeleider heeft als belangrijkste taak het begeleiden van de leerling gedurende 

(een gedeelte van) zijn/haar schoolloopbaan. In de begeleiding fungeert de SLB-er als intermediair 

tussen de leerling en de opleiding.  

 

De hoofdtaken van de slb’er zijn: 

 Begeleiden van de leerling/sporter bij het uitzetten van een optimaal individueel traject. 

Daarbij houdt hij/zij rekening met het beginniveau, leermogelijkheden en ambities van de 

leerling.  

 De SLB-er schept voorwaarden waardoor de leerling de studievoortgang kan bewerkstellingen 

(o.a. door het maken van onwikkelperspectieven en Persoonlijke OntwikkelPlannen met de 

leerling). 

 Het coördineren van de administratieve organisatie hier omheen. 
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 Het bewaken van presentie, studievoortgang en stages. 

 Overleg voeren met de studiecoach van verenigingen en de trainer. 

 Het voeren van rapportgesprekken en POP-gesprekken. 

 Op leerlingenniveau het eerste aanspreekpunt zijn voor ouders en vertegenwoordigers van de 

sportverenigingen. Indien nodig kan de slb-er doorverwijzen of intermediair zijn naar 

vakdocenten of  portefeuillehouders. 

 

Tijdens de POP-gesprekken met leerlingen en bij de rapportgesprekken met leerlingen en ouders 

komt ook leefstijl & gezondheid aan bod. Waar nodig wordt dan gebruik gemaakt van de verschillende 

programma’s op school. 

 

Projectleider gezond leven: 

De coördinator gezond leven coördineert het integraal programma ‘Gezond Leven’ in de school. Dit 

programma voor leerlingen, medewerkers en ouders heeft als als doel om een gezonde levensstijl te 

stimuleren. Het programma wil leerlingen en medewerkers bewustmaken van en aanzetten tot een 

gezonde levensstijl. Ouders van leerlingen worden hier ook bij betrokken. 

 

We willen daarbij het volgende bereiken: 

 Kennis over voeding, bewustwording van eetgedrag en verbeteren van eetgewoonten.  

 Verhogen van het aantal leerlingen (en docenten) dat aan de ‘Nederlandse norm gezond 

bewegen’ voldoet.  

 Behalen van het vignet ‘Gezonde School in het VO’ op het gebied van voeding, bewegen & 

sport.   

 

De coördinator behoudt het overzicht en zorgt ervoor dat de verschillende activiteiten op elkaar zijn 

afgestemd. Hij/zij fungeert hierbij ook als aanspreekpunt voor de docenten en externe betrokkenen. 

 

Secties: 

De secties Lichamelijke opvoeding (LO), Zorg en Welzijn (Z&W),  Mens en Maatschappij 

(LLB/MA/WO) en de onderwijsexperts basisvorming (i.v.m. thema’s en projecten) zorgen voor 

ontwikkeling en implementatie van programma’s/onderdelen m.b.t. sport en gezond leven.  

 

De vakdocenten: 

De vakdocenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoeringvan de onderwijsprogramma’s, maatwerkuren 

en extra activiteiten in het kader van sport en gezond leven.  

 

Het studieloopbaancentrum : 

De ondersteuning, begeleiding en zorg is op het Calvijn College ingericht naar standaarden van het 

NJI en voldoet aan de eisen m.b.t. passend onderwijs. Dit alles wordt gecoördineerd vanuit het 

studieloopbaancentrum (SLC). De begeleidingsexperts zijn onderdeel van dit studieloopbaancentrum. 

 

Het slc is erop gericht ondersteuning te bieden aan docenten/medewerkers bij de persoonlijke 

begeleiding van individuele leerlingen. Het gaat hierbij met name om ondersteuning  op persoonlijk en 

sociaal-emotioneel gebied. Daarbij kan gedacht worden aan weerbaarheidstrainingen, begeleiding 

door de Ouder- en Kindadviseur, de schoolarts, de schoolverpleegkundige of een externe partij. Ook 

het aannamebeleid wordt vanuit het SLC gecoördineerd. 
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5. Programma sport en gezond leven 

 

Aandacht voor sport, bewegen en voeding is op meerdere manieren zichtbaar bij het Calvijn 

College. De activiteiten zijn als volgt gegroepeerd: 

 

5.1 Basisaanbod bewegen en voeding bij de vakken LO, LL&B en Z&W. 
We bieden in de leerjaren 1 t/m 3 minimaal 2 klokuren L.O. aan in de week. Dit geldt voor iedere 

leerling. In leerjaar 4 is dit minimaal 1 uur in de week. In het onderwijsprogramma is bij de vakken 

Zorg en Welzijn en Loopbaanbegeleiding en Burgerschap aandacht voor de relatie gezondheid en 

gezonde voeding. 

 

5.2 Het aanvullend programma Sport 
Naast het basisaanbod kent het Calvijn een breed scala aan activiteiten ter aanvulling op het 

basisaanbod. Hieronder staat een opsomming en beschrijving van deze activiteiten weergegeven.  

 

1. Maatwerkuren:  

Op het Calvijn College is aandacht voor de ondersteuningsbehoefte van leerlingen, het verrijken 

van hun leefwereld  en het ontwikkelen van hun talenten. Daarbij bieden wij onderwijs op maat en 

differentiëren wij in het aanbod, passend bij ons onderwijsconcept. In dat kader is het 

keuzewerkuur een middel om meer aan te sluiten bij de competenties en behoefte van de 

leerlingen. 

 

Maatwerkuren (in het lesrooster: MWU-uren) zijn lesuren waar een leerling zich voor aanvang 

van een periode voor kan intekenen en waarin vakken/activiteiten worden aangeboden waaraan 

de leerling vanuit een ondersteuningsbehoefte extra aandacht wilt besteden óf die zijn/haar 

talenten verder helpen ontwikkelen. De maatwerkuren kunnen dus zowel voor Talentontwikkeling 

als voor extra ondersteuning worden ingezet. 

 

De maatwerkuren maken differentiatie beter mogelijk. Door voor iedere leerling een (tot op 

zekere hoogte) individueel rooster in te richten, kan maatwerk geboden worden, met als doel:  

 optimale  begeleiding/ondersteuning op de gebieden waar dit nodig is, en  

 ontwikkeling van de talenten van de leerling. 

 

Het gaat in schooljaar 2018-2019 om 2 keer een klokuur per week.  

 

De MWUs worden alleen in periode 2, periode 3 en in periode 4 aangeboden. Aanwezigheid bij 

het maatwerkuur is niet vrijblijvend: het betreft hier een regulier lesuur waarbij aanwezigheid 

verplicht is.. 

 

Iedere klas (ongeacht het team het niveau en het leerjaar) heeft twee keer per week een 

maatwerkuur. Het maatwerkuur duurt in principe van 16.00u tot 17.00 uur. Sommige activiteiten 

vinden extern plaats (scheidsrechterscursus) of vinden op een ander moment na schooltijd 

plaats.  

 

De maatwerkuren worden verzorgd door docenten die zich daarvoor hebben opgegeven, 

eventueel ondersteund door stagiaires en/of vrijwilligers. Sommige onderdelen kunnen ook door 

een externe partij worden verzorgd (bijv. bepaald sportactiviteiten door Topscore, onderdelen 

m.b.t. persoonlijke ondersteuning door Spirit, enz.). 

 

Het maatwerkuur “gezonde tour” zal gegeven worden door de externe partij Dreamsupport. 

Tijdens dit MWU maken de leerlingen kennis met alles wat met gezond leven te maken heeft en 

leren ze zelf gezonde voedingskeuzes te maken. De leerlingen moeten ook zelf projecten en 
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evenementen organiseren in school die met gezond leven te maken hebben. De gemeente en 

het werkveld gezond leven (diëtisten en coaches) maar ook mensen van het Calvijn komen het 

MWU verbreden. 

 

 

Iedere leerling kan per periode kiezen voor 2 extra uren sport tijdens de maatwerkuren. Deze 

extra sportlessen worden aangeboden door gekwalificeerde docenten of externe professionals 

(Topscore, KNVB, enz.). 

 

De activiteiten die als MWU worden aangeboden, zijn als volgt gegroepeerd:  

 Studieondersteuning (extra Nederlands, Engels, huiswerkbegeleiding, enz). Deze lessen 

worden voornamelijk verzorgd door docenten en studenten. 

 Persoonlijke ondersteuning (agressiereductie, faalangstreductie, Remedial teaching, enz.). 

Deze lessen worden voornamelijk verzorgd door externe experts (Spirit, Altra, enz.). 

 Examentraining (Nederlands, Engels, enz.). Deze lessen worden voornamelijk verzorgd door 

docenten en studenten. 

 Kunst/Cultuur (film, dans, enz.). Deze lessen worden voornamelijk verzorgd door docenten 

i.s.m. externe partijen (Aslan, de krakeling, enz.). 

 Specials (ict, techniek, enz.). Deze lessen worden voornamelijk verzorgd door docenten en 

studenten. 

 Sport. Deze lessen worden voornamelijk verzorgd door docenten, studenten en externe 

partijen. 
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Maatwerkuren Sport 2018-2019 

a. Topscore (free-running, jongens- en meidenvoetbal, basketbal, cheerdancing en kickboksen. 

b. KNVB scheidsrechtercursus:  

Jongeren van 15 tot 18 jaar kunnen in het kader van hun maatschappelijke stage of met het 

oog op een toekomst in de sport- en beweegsector een scheidsrechtercursus volgen, die op 

5 dinsdagen wordt aangeboden van 14.30-17.30u. De vijftien deelnemers, die geselecteerd 

worden tijdens de gymlessen, ontvangen na afloop een certificaat.  

Doel van de cursus is ook leren inleven in anderen en het vergroten van het 

incasseringsvermogen. De cursus levert op deze manier ook nieuwe junior scheidsrechters 

voor de Nederlandse KNVB voetbalcompetitie. Een combinatiefunctionaris legt de link 

tussen de school, de voetbalverenigingen en de KNVB. 

c. Jeugdsportbegeleiding 

Ook voor jongeren van 15 tot 18 jaar is er een jeugdsportbegeleidercursus. In die cursus 

gaat het om het ontwikkelen van inlevingsvermogen, zelfvertrouwen en een leidinggevende 

rol. De 15 deelnemers ontvangen na succesvolle afronding een certificaat dat ze in staat 

stelt om als jeugdsportbegeleiders te assisteren bij de vele Pannatoernooien die in Nieuw-

West plaatsvinden.  

d. Topscore Fit 

Als aanvulling op ons Topscore-programma tijdens de keuzewerkuren, wordt maatwerkuur 

‘Topscore Fit’ gelanceerd. Topscore Fit onderscheidt zich van het Topscore-programma 

doordat Topscore specifiek gericht is op het stimuleren van een gezonde leefstijl met 

inbegrip van meer beweging. Verwante aspecten zoals gezonde voeding, welzijn en een 

positief zelfbeeld maken ook deel uit van het Topscore Fit-programma. Het keuzewerkuur 

Topscore Fit is bedoeld voor leerlingen uit zichzelf niet veel bewegen, maar die wel te 

motiveren zijn. De slb’ers, LO-docenten en begeleidingsexperts dragen allen bij aan de 

werving van leerlingen voor dit keuzewerkuur 

e. Calvijn Fitness 

Leerlingen sporten onder begeleiding van een docent in een sportschool. Met de ALO-

Amsterdam (academie voor Lichamelijke opvoeding) worden gesprekken gevoerd om hier 

studenten bij te betrekken. 

f. Calvijn Bootcamp 

Leerlingen sporten onder begeleiding van een docent in de buitenlucht. Deze 

spierversterkende trainingsmethode wordt veelal uitgevoerd in teamverband onder 

professionele begeleiding van een L.O.-docent. Het doel is om de kracht en uithouding te 

verbeteren door intense groepstrainingen gedurende de periode van een uur. Door het 

teamverband sporten de deelnemers intenser dan ze individueel zouden doen, zodat de 

efficiëntie van de training verhoogt.  

g. Calvijn voetbalschool 

Op het Calvijn College kunnen leerlingen ook intekenen voor de jongens- of 

meidenvoetbalschool. De leerlingen komen één dag in de week na de reguliere lessen bij 

elkaar. Na een uur huiswerkbegeleiding krijgen de leerlingen voetbaltraining van een 

professional/international.  

Vervolgens bereiden leerlingen van de opleiding zorg en welzijn onder leiding van Resto van 

Harte en gezonde maaltijd en eten de leerlingen.  

De voetbalschool fungeert ook als kweekvijver van talent voor een voetbalclub in zaal- of 

veldvoetbal. Er is een link met Ajax: topvoetbalster Daphne Koster doet regelmatig mee en 

de leerlingen bezoeken wedstrijden van Ajax om hen als ambassadeur van het 

meidenvoetbal extra te stimuleren en motiveren. 

De jongensvoetbalschool kent dezelfde integrale aanpak als de meisjesvoetbalschool.  Deze 

activiteit wordt uitgevoerd in samenwerking met zaalvoetbalvereniging Asv Lebo, die ook 

voor het vervoer van de leerlingen zorgt. De zaalvoetbalscholen zijn niet alleen succesvol 

vanwege de vele aanmeldingen, ook het resultaat mag er zijn. 
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h. Sportinstuif 

In periode 3 en4  wordt op de donderdagen in het KWU een ‘sportinstuif’ georganiseerd voor 

oudere, actieve buurtbewoners. Een docent van het Calvijn begeleidt dit, en leerlingen die 

ofwel de JSB-cursus volgen of hebben gevolgd, ofwel de KNVB-scheidsrechterscursus, 

helpen met opbouw, begeleiding, fluiten etc. Het Huis van de Wijk het Anker zorgt voor 

deelnemers. 

 

2. Voetbaltoernooi De Nieuwe Poort 

Jaarlijks wordt met de Nieuwe Poort een 

voetbaltoernooi georganiseerd waarbij 

medewerkers van bedrijven op de Zuid-as samen 

met onze leerlingen voetballen. Tijdens dit uniek 

evenement staat verbinden centraal. Vanuit 

verschillende werelden komen mensen bij elkaar 

en gaan voor en na het voetballen met elkaar in 

gesprek over van alles. Kortom: verbinding, 

respect en soms zelf stageplekken! 

 

Juist door het spel, kunnen deelnemers ontdekken 

wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Het contact 

met jongeren verfrist de blik van een young 

professional en tegelijk kan een young 

professional de scholier inspireren en verder 

helpen. Er zijn al meerdere stages voortgekomen 

uit het voetbaltoernooi. Zo overbruggen we al 

voetballend maatschappelijke verschillen.  

 

               

 

Aan het einde van het toernooi wordt  

 jaarlijks de Abdelhak Nouri Fairplay  

 Prijs uitgereikt aan het meest  

 sportieve team van het toernooi. 
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3. Sportdag en De Marouane Memorial 

Jaarlijks wordt voor (en in veel gevallen door) leerlingen een sportdag georganiseerd en doen 

leerlingen mee aan de Marouane Memorial. 

 

Ieder jaar wordt voor (en door) leerlingen van het Calvijn College een sportdag georganiseerd. Dit 

gebeurt in samenwerking met Atletiekvereniging Phanos (https://www.phanos.amsterdam/). 

 

Professionele Atletiektrainers en Olympische sporters maken een programma op maat voor de 

leerlingen.  

 

Daarbij kun je denken aan: 

 Hoogspringen 

 Verspringen 

 Kogelstoten 

 Speerwerpen 

 Sprint 
 

In Carouselvorm zullen de verschillende atletiekonderdelen worden aangeboden. De sportdag 

wordt afgesloten met een estafette. 

 

 

https://www.phanos.amsterdam/
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De Marouane Memorial is een jaarlijkse sportdag voor brugklassers uit de Amsterdamse 

stadsdelen West en Nieuw-West. Het is vernoemd naar Marouane, een ALO-student die vijf jaar 

geleden zijn leven verloor als gevolg van een hersentumor. 

  

'Marouane stond erom bekend dat hij vaak zelf de wijken in ging om activiteiten te organiseren 

voor de jeugd. Hij wilde via sport meer verbroedering creëren. Dat element zie je terug in alle 

activiteiten van vandaag,' zegt organisator en ALO-student Martijn Bolten. 

  

Elke oefening wordt geleid door eerstejaars ALO-studenten. Ze moeten na afloop, een oordeel 

vellen over het teamwerk van een klas. Is dat in orde? Dan stempelen de studenten een like op 

de beoordelingskaart. Ging het niet zo goed? Dan wacht een dislike. 
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4. Samenwerking met sportverenigingen 

Met externe sportclubs worden afspraken gemaakt om doorstroom mogelijk te maken. Zo wordt 

er intensief samengewerkt met ZVC ASV/Lebo: een zaalvoetbalvereniging gevestigd in 

Amsterdam. Het is een zaalvoetbalvereniging voor jongeren (jongens en meisjes) en 

volwassenen (dames en heren) die wonen binnen het stadsdeel Amsterdam Nieuw West en de 

omliggende stadsdelen. De vereniging kijkt niet naar leeftijd, geslacht, religie, afkomst en 

spelniveau, maar wil in het ledenbestand en het bestuur een afspiegeling zijn van de kleurrijke 

samenstelling van de bevolking van het stadsdeel. 

De vereniging wil iedereen in Amsterdam (Nieuw West) de mogelijkheid bieden om te 

zaalvoetballen, prestatief of recreatief. ZVC ASV/Lebo wil een positief beeld uitdragen van onze 

doelgroep en bijdragen aan verdere integratie van onze leden in de Nederlandse samenleving via 

top- en recreatiesport, vrijwilligerswerk en de samenwerking met maatschappelijke instellingen en 

scholen.  

 

Door samenwerking met scholen wordt de jeugd een mogelijkheid geboden om te sporten en zich 

sportief en sociaal te ontwikkelen. Door het verzorgen van zaalvoetbaltrainingen op scholen, al 

dan niet in samenwerking met derden, vormt ZVC ASV/Lebo de link tussen sport en (voortgezet, 

middelbaar en hoger) onderwijs.  

 

De vereniging wil de vele jongeren en volwassenen die er wonen binnen het stadsdeel 

Slotervaart en de omliggende stadsdelen helpen bij het verder integreren in de Nederlandse 

samenleving via teamsport en leert ze omgaan met winnen, verliezen en fairplay. 

 

Zowel medewerkers als leerlingen van het Calvijn College zijn betrokken bij deze club. Zo 

voetballen in het eerste team 2 medewerkers van de school en zijn in de jeugdteams meerdere 

Calvijnleerlingen actief. De sporthal van het Calvijn fungeert sinds het seizoen 2016-2017 als 

thuishaven van de club fungeren. 

 

Ook met andere sportclubs wordt onderzocht hoe de samenwerking kan worden geïntensiveerd 

 

5. Sport en Bewegen voor medewerkers 

Voor de medewerkers wordt eens in de drie weken tijdens de vergadermiddag een 

sportprogramma aangeboden door onze LO-sectie. Dit om beweging te stimuleren en middels 

sport en spel het teamgevoel en welzijn van de medewerkers te bevorderen. 

 

6. Topsportvoorzieningen en –begeleiding 

Voor topsporters die topsport en studie willen combineren worden individuele roosters gemaakt 

en zijn extra voorzieningen en is begeleiding aanwezig om studie en topsport te combineren. 

 

Met het ROCvA, het Caland Lyceum en Ajax is er een apart programma voor professionele 

voetballers van Ajax waarbij leerlingen bij het Calvijn College, MBO Zuid en bij College de 

Toekomst onderwijs krijgen en goed begeleid worden met schoolwerk om zo Topsport en studie 

te kunnen blijven combineren. 

 

7. Samenwerking met de Gemeente Amsterdam 

a. Sportkalender Amsterdam 

Leerlingen doen mee (zowel als organisator als als deelnemer) aan verschillende activiteiten 

op de sportkalender Amsterdam (Sprint Triatlon Sloterparkbad, Zwimclinic, enz.). 

Leerlingen doen mee (zowel als organisator als als deelnemer) aan verschillende activiteiten 

op de Sportkalender Amsterdam (Sprint Triatlon Sloterparkbad, Zwimclinic, enz.).Meer 

informatie hierover is te vinden op http://www.iamsterdam.com/nl/uit-in-amsterdam/zien-en-

doen/sport-in-amsterdam/sportkalender. 

 



22 
Beleid op (Top)sport en Gezondheid op het Calvijn College   
Portefeuille (Top)sport en Gezond Leven  oktober 2018 

 
 

b. De combinatiefunctionaris 

De combinatiefunctionaris van de gemeente is op vaste momenten op school aanwezig om 

leerlingen te helpen bij het inschrijven bij een sportclub. 

 

Een combinatiefunctionaris is de verbindende schakel 

tussen de school en de sportvereniging. Een 

combinatiefunctionaris laat leerlingen kennismaken met 

een tak van sport. Na schooltijd geeft hij sportactiviteiten 

op school, op de sportverenging of op de 

schoolsportvereniging. Een combinatiefunctionaris is dus één aanspreekpunt op zowel de 

school als de sportvereniging. 

 

De Amsterdamse combinatiefunctionarissen zijn in dienst van Stichting Sportservice 

Amsterdam. Zij doen zowel uitvoerende als coördinerende werkzaamheden. Daarnaast 

maakt de combinatiefunctionaris plannen voor de sportvereniging en helpt hij bij de 

ontwikkeling van trainers. 

 

Sportverenigingen en scholen die een combinatiefunctionaris willen inzetten (of willen 

behouden), maken deze wens kenbaar bij het stadsdeel. Stichting Sportservice Amsterdam 

gaat vervolgens op zoek naar een passende combinatiefunctionaris. De stadsdelen Nieuw-

West, Noord en Zuidoost zijn aandachtsgebieden voor de gemeente Amsterdam.  

 

Op het Calvijn College is gekozen voor de vorm waarbij de combinatiefunctionaris op vaste 

momenten op school aanwezig is. Hij adviseert leerlingen, docenten en ouders en begeleidt 

en ondersteunt waar nodig. 

 

c. Sporthal Calvijn College 

De gemeentelijke sporthal is gevestigd binnen het gebouw van het Calvijn College. De 

sporthal wordt overdag gebruikt door de school en in de avonduren en weekends door 

diverse sportverenigingen zoals ASV LEBO. Dit biedt het Calvijn College de mogelijkheid om 

leerlingen te laten participeren bij de organisatie en uitvoering van sportactiviteiten, 

bijvoorbeeld door leerlingen in te zetten als scheidsrechter. Deze samenwerking draagt bij 

aan de uitvoering van het onderwijsconcept van het Calvijn College waarvan “leren in de 

context” een onderdeel is. 
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5.3 Het aanvullende programma Gezond Leven.  

 

Gezond Leven is een integraal programma in de school voor leerlingen, medewerkers en ouders, met 

als doel om een gezonde levensstijl te stimuleren. Het programma wil leerlingen en medewerkers 

bewustmaken van en aanzetten tot een gezonde levensstijl. Ouders van leerlingen worden hier ook bij 

betrokken. 

We willen daarbij het volgende bereiken: 

Kennis over voeding, bewustwording van eetgedrag en verbeteren van eetgewoonten.  

Verhogen van het aantal leerlingen (en docenten) dat aan de ‘Nederlandse norm gezond bewegen’ 

voldoet.  

Behalen van het vignet ‘Gezonde School in het VO’ op het gebied van voeding, bewegen & sport.   

 

1. SALVO: Fitheidstest 

Leerlingen doen in bepaalde leerjaren een fitheidstest (SALVO) en worden indien nodig 

gekoppeld aan een sportclub. Leerlingen die hier opvallen, zullen door de 

combinatiefunctionaris  worden uitgenodigd voor een gesprek en samen wordt gekeken naar 

mogelijkheden om in te schrijven bij een sportvereniging. Waar nodig gebeurt dit met 

subsidie vanuit het jeugdsportfonds. Ook worden er extra keuzewerkuren sport 

georganiseerd om leerlingen extra te laten bewegen en zodat zij iets kunnen doen waar ze 

affiniteit meehebben en zodoende meer plezier aan bewegen ervaren. 

 

2. Energizers 

Docenten passen energizers en spelvormen toe tijdens de les. Recente onderzoeken van 

het UMCG en VU Medisch Centrum hebben aangetoond dat meer beweging tijdens de les 

bijdraagt aan betere leerprestaties. Het toepassen van spelvormen en energizers tijdens de 

reguliere lessen werd expliciet genoemd.  

Energizers zijn activerende werkvormen die als doel hebben om de concentratie op te 

wekken en het groepsgevoel tussen leerlingen te versterken. Om deze reden is er in het 

schooljaar 2015-1016 in een leergang aandacht besteed aan het effect van meer beweging 

in de les. De LO-sectie en de coördinator Gezond Leven gaven aan hun collega’s een 

workshop waarin de deelnemers activerende werkvormen en energizers op papier moesten 

zetten voor hun eigen vak. Deze leergang had als doel om medewerkers van het Calvijn 

bewust te maken van de (wetenschappelijke) relevantie van meer beweging tijdens de les en 

hen te inspireren om zelfbedachte spelvormen ook toe te passen in hun lessen. 

 

3. Thema’s en Projecten 

In het onderwijsprogramma is bij de vakoverstijgende thema’s en projecten is met name in 

de basisvorming aandacht voor gezond leven. Dit gebeurt met name tijdens de 

projecten/thema’s: biologie 1, biologie 2, Cooking and Culture (C&C), Ramadan en Gezond 

Leven. In de opleidingsgidsen is hier meer informatie over te vinden. 

 

Gedurende de lessen werken leerlingen in groepsverband én in samenwerking met 

professionals aan opdrachten die verband houden met sport, gezondheid, voeding en 

welzijn.  

 

In het schooljaar 2015-1016 hebben tweedejaars-leerlingen onder leiding van De 

Kinderkantine deelgenomen aan Saplab, een interactieve workshop waarin leerlingen in een 

labaratoriumsetting hun eigen energy-drankje gingen brouwen. Het doel van de workshop 

was om leerlingen spelenderwijs bewust te maken van het effect van het ‘gevaar’ van te veel 

suiker en het belang van gezonde voeding.  
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Ook hebben leerlingen tijdens deze thema- en projectlessen onder leiding van onze 

vakdocenten meegewerkt aan de productie van een receptenboek met familierecepten en 

wereldgerechten. Bij het ontwerpen van dit receptenboek werden tevens de principes van de 

schijf van van vijf in acht genomen. De leerlingen maken tijdens het vak CKV hier ook een 

echt mooi kookboek van en gaan behalve het ontwerpen van hun kookboek ook nog 

gerechten maken van klei en papier zodat er doorlopende leerling is. 

 

 
 

4. De leerlingkantine 

Een gezond aanbod in de schoolkantine heeft als doel om leerlingen te stimuleren een 

gezonde keuze qua voeding te maken. In het schooljaar 2015-2016 heeft namens de Vrije 

Universiteit Amsterdam het onderzoek ‘De gezonde schoolkantine’ plaatsgevonden. Bij dit 

onderzoek is binnen een periode van 4 maanden twee keer een enquête over de 

schoolkantine afgenomen onder onze tweedejaars-leerlingen. De inhoud van deze enquête 

bestond uit vragen over hun koopgedrag in de schoolkantine en enkele vragen over 

(gezonde) voeding in het algemeen.  

 

De kantinescan, uitgevoerd door medewerkers van het Voedingscentrum, maakte een ander 

deel uit van het onderzoek ‘De gezonde schoolkantine’. De kantinescan had als doel om in 

kaart te brengen welke producten er per productgroep in onze kantine vertegenwoordigd 

waren en wat hierbinnen de gezonde keuzes waren. Naar aanleiding van deze kantinescan 

wordt een adviesrapport geschreven over hoe we de schoolkantine het beste kunnen 

inrichten. Zowel de uitkomst van de leerlingenenquête als het advies van het 

Voedingscentrum wordt meegenomen bij het maken van een keuze voor de cateraar van 

onze schoolkantine.  

 

In het schooljaar 2018-2019 is Markies begonnen als uitbater van de schoolkantine. Hier zijn 

ook bewuste en gezonde keuzes zichtbaar in opgenomen zodat de leerlingen ook bewust 

worden van de keuzes die zij maken. Verder zullen de leerlingen van het MWU Gezonde 

Tour ook ideeën en toevoegingen gaan bedanken voor de schoolkantine waar de hele 

school van kan meegenieten. Denk bevoordeeld aan het: Broodje gezonde Tour wat in de 
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kantine verkocht kan worden.

 
 

5. POP-gesprekken en Gezond Leven 

Alle leerlingen op Calvijn maken vanaf het eerste leerjaar een Persoonlijk Ontwikkelingsplan. 

Daarin staan drie vragen centraal: Wie ben ik? Wat kan ik? en Wat wil ik? De ambitie is om 

persoonlijke doelen op het gebied van een gezonde levensstijl als vast onderdeel op te 

nemen in het POP-format waar leerlingen mee werken.  

 

De studieloopbaanbegeleider van leerlingen voert vier keer per jaar een POP-gesprek met 

leerlingen over dit plan en kan in dit gesprek doelen op het gebied van een gezonde 

levensstijl bespreken.  

 

Tenslotte wordt het POP-verslag toegevoegd aan het portfolio van de leerling. Daarnaast 

brengen slb’ers het onderwerp ‘gezond leven’ ter sprake in de gesprekken met ouders. 

 

6. Voorlichting ouders 

Op de kennismakingsdag met ouders worden ouders door school en Gemeente 

geïnformeerd over het belang van gezonde voeding en rust voor leerlingen en kunnen 

ouders zich via de slb’er opgeven voor extra informatie/hulp hierbij.  

 

Ook bij de rapportuitreiking is bij het bespreken van het POP van de leerling aandacht voor 
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Gezond Leven. 

 

7. Studieloopbaancentrum SLC 

Het slc is erop gericht ondersteuning te bieden aan docenten/medewerkers bij de 

persoonlijke begeleiding van individuele leerlingen. Het gaat hierbij met name om 

ondersteuning  op persoonlijk en sociaal-emotioneel gebied. Daarbij kan gedacht worden 

aan weerbaarheidstrainingen, begeleiding door de Ouder- en Kindadviseur, de schoolarts, 

de schoolverpleegkundige of een externe partij. Ook het aannamebeleid wordt vanuit het 

SLC gecoördineerd. 

Vanuit het SLC krijgen leerlingen uit leerjaar 2 en 4 vragenlijsten Jij en je Gezondheid 

voorgelegd. Opvallende resultaten worden met ouders en leerlingen besproken door het 

SLC. Dit kan leiden tot een aanbod op maat voor de leerlingen.De ondersteuning, 

begeleiding en zorg is op het Calvijn College ingericht naar standaarden van het NJI en 

voldoet aan de eisen m.b.t. Passend onderwijs. Dit alles wordt gecoördineerd vanuit het 

studieloopbaancentrum (SLC).  

 

Bij de vormgeving van passend onderwijs in de praktijk van de klas krijgen docenten en 

medewerkers ondersteuning van hun collega’s in het docententeam en vanuit het slc.  

 

Scholing wordt samen met de portefeuillehouder hrm georganiseerd. Daarbij wordt soms 

ook externe expertise ingezet.Wanneer een leerling aangemeld wordt bij het slc omdat er 

een extra ondersteuningsbehoefte is en wanneer deze ondersteuning niet in de eerste lijn 

wordt geboden, wordt in samenwerking met andere (externe) partijen bekeken hoe dit toch 

kan worden georganiseerd. 

 

Op het gebied van voeding, bewegen, verslaving, gezondheid wordt o.a. met de volgende 

partijen samengewerkt: 

 De ouder en Kindteams (ouder- en kindadviseur, schoolarts, schoolverpleegkundige, 

jeugdpsycholoog). 

 De sportcoördinator (Topscore Fit). 

 Jellinek (verslaving drank, drugs, gamen, gokken). 

 Stichting JIJ (eetproblemen). 

 Enz.  

 

 

 

  

 

8. Op de vergadermiddag “bewegen voor medewerkers” 

Eens per drie weken staat de vergadermiddag in het teken van bewegen. De medewerkers 

kunnen dan in de sporthal of in de buitenlucht sporten/bewegen. Dit gebeurt onder leiding 

van de sectie L.O. 

Ook wordt tijdens de teamvergaderingen regelmatig aandacht besteed aan het belang van 

bewegen in de les. Daarbij wordt onderling uitgewisseld op welke manieren dat zou kunnen 

gebeuren. 

Op donderdagmiddagen kunnen medewerkers gebruik kunnen maken van de sporthal. Dit 

laatste is facultatief.  
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6. Keuzedelen Sport en Bewegen (kader) en Sport en Recreatie (VMR) 
 
6.1    Sport en Bewegen (kader):  

 

De leerlingen kunnen in leerjaar 4 vmbo-kb kiezen voor het Keuzedeel Sport en Bewegen. 

 

In schooljaar 2016-2017 is op het Calvijn College het vernieuwd vmbo ingevoerd. In het projectplan 

Project vernieuwing beroepsgerichte programma's in het vmbo d.d. 12/8/2011 staat daarover het 

volgende: 
  

De beroepsgerichte examenprogramma’s van de vmbo-sectoren economie, techniek en zorg & welzijn zijn 

aan vernieuwing toe. De minister van OCW constateert dit in haar beleidsbrief "Op weg naar een 

toekomstbestendig vmbo" van 29 april 2011, in reactie op o.a. de conclusies uit het rapport “VMBO 

Herkend” van de Stichting Platforms VMBO (SPV) en enkele visiedocumenten van individuele vmbo-

sectoren. De nieuwe examenprogramma’s voor de basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte- en 

gemengde leerweg moeten toekomstgericht en aantrekkelijk zijn, moeten leerlingen goed voorbereiden op 

het vervolgonderwijs en moeten organiseerbaar zijn, ook bij dalende leerlingenaantallen. 

 

Aanleiding voor vernieuwing  
Zoals beschreven in de beleidsbrief ‘Op weg naar een toekomstbestendig vmbo’ zijn er verschillende 
ontwikkelingen die aanleiding geven tot vernieuwing van een aantal beroepsgerichte examenprogramma’s 
binnen het vmbo.  
 

• Het (vervolg)onderwijs en de beroepspraktijk in verschillende (regionale) sectoren hebben zich 
doorontwikkeld. De huidige beroepsgerichte examenprogramma’s zijn verouderd en sluiten niet meer 
voldoende aan op het vervolgonderwijs en de beroepspraktijk. Vernieuwing van de programma’s is 
nodig, zodat het vmbo weer het startpunt vormt van een doorlopende leerlijn richting arbeidsmarkt.  

• Dalende leerlingenaantallen dwingen om opnieuw na te denken over de organiseerbaarheid van het 
vmbo en op maat gesneden onderwijsaanbod.  

• Een toenemend besef dat goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) onmisbaar is voor het 
maken van juiste opleidingskeuzes en dat het ideale keuzemoment niet voor elke leerling op hetzelfde 
moment komt.  

• De noodzaak om positieve beeldvorming te versterken van de onderwijsroutes binnen de 
beroepskolom. Het vmbo vormt hiervan de basis. De beroepsgerichte route vanaf het vmbo moet nog 
aantrekkelijker en concurrerender worden met de AVO-route.  

• Voor veel mensen is niet duidelijk wat het vmbo is. Een vernieuwd programma-aanbod dient bij te 
dragen aan de herkenbaarheid van het vmbo.  

 

Doelen van vernieuwing:  
• Aantrekkelijk en toekomstbestendig onderwijsaanbod dat aansluit bij de huidige (beroeps)werkelijkheid 

en bij de vervolgopleidingen in het mbo.  
• Aantrekkelijk door verbeterde aansluiting en programma's die passen bij actuele ontwikkelingen.  

• Toekomstbestendig door een opzet te kiezen die organiseerbaar is, ook bij een dalend aantal 
leerlingen of bij een wijziging in keuzes van leerlingen.  

• Een herkenbaar en overzichtelijk onderwijsaanbod waarbij leerling en ouders weten waarvoor ze 
kiezen.  

 

Bij het inrichten van de profieldelen en keuzedelen, is op het Calvijn College de volgende keuze 

gemaakt:  

 

Delen Calvijn Economie en Ondernemen Calvijn Zorg en Welzijn 

Gemeenschappelijke deel 
 

Algemeen vormende vakken: 

 Nederlands 

 Engels 

 Maatschappijleer 1 

 Lichamelijke oefening 

 Kunstvak 

 rekentoets 

Algemeen vormende vakken: 

 Nederlands 

 Engels 

 Maatschappijleer 1 

 Lichamelijke oefening 

 Kunstvak 

 rekentoets 
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Profieldeel: 

2 profielverplichte  

algemeen-vormende vakken  

 

1. Economie 
2. Wiskunde 

1. Biologie 
2. Wiskunde, maatschappijleer 2 

beroepsgericht profielvak: 

Profieldelen. (50% beroepsgericht 

programma) 

 

 Administratie 

 Commercieel 

 Logistiek 

 Secretarieel 

 Mens en Activiteit 

 Mens en Gezondheid 

 Mens en Omgeving 

 Mens en Zorg 

Vrije deel 

4 beroepsgerichte keuzevakken 
 

Keuze uit: 

 Ondernemen  

 Marketing 

 Financieel en Administratief beheer 

 Webshop 

Keuze uit: 

 Verzorging 

 Ondersteunen bij sport- en 
bewegingsactiviteiten 

 Schoonheidsbehandeling haar 
en gezicht 

 Facilitaire dienstverlening: 
inrichting en verzorging 
 

Schoolspecifieke onderdelen 

 

- - 

Dikgedrukt = verplicht 

 

 

Voor de leerlingen die op het Calvijn College op de vmbo-kb afdeling zitten, geldt:  

zowel leerlingen die hebben gekozen voor de uitstroomrichting Economie en Ondernemen als de 

leerlingen die hebben gekozen voor Zorg en Welzijn, kunnen in leerjaar 4 het Keuzedeel 

“Ondersteunen bij sport- en bewegingsactiviteiten” doen. De keuzedelen worden apart op het het 

diploma vermeld en dienen met een voldoende te zijn afgesloten. Meer informatie staat in de 

opleidingsgids op de website van het Calvijn College. 

 

Voor leerlingen die Zorg en Welzijn doen betekent dit een verdieping in hun uitstroomrichting. Voor de 

leerlingen Economie en ondernemen is dit een verbreding. 

 

De leerlingen die op de vmbo-bb/vmr afdeling zitten, volgen de keuzedelen die samen met het ROCvA 

zijn ontwikkeld. In leerjaar 4 kunnen deze leerlingen instromen in Sport en Recreatie (zie paragraaf 

5.3.2). 

 

De sectie Lichamelijke Opvoeding ontwikkelt samen met de sectie Zorg en Welzijn het programma. 

 

6.2  Sport en Recreatie (VMR) 
 

De leerlingen kunnen in leerjaar 4 en 5 van de VMR kiezen voor uitstroomrichting Medewerker Sport 

en Recreatie. 

 

Leerlingen die bij ons de vakmanschapsroute doen, stromen na de basisperiode door naar de 

opleidingen Kapper of Dienstverlening. Na leerjaar 3 kiezen de leerlingen een uitsroomrichting: 

 Helpende Zorg en Welzijn, 

 Medewerker Sport en Recreatie of 

 Medewerker Facilitaire Dienstverlening.  

 

De VMR-opleidingen worden samen met het ROCvA ontwikkeld en worden met een diploma op MBO-

niveau 2 afgesloten. 
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In schema: 

 

 
 

Op de site van het ROCvA staat het volgende over de opleiding Medewerker Sport en Recreatie 

niveau 2: 

 

Als medewerker sport & recreatie voer je (delen van) sportieve en recreatieve activiteiten uit. Je 

begeleidt gasten/deelnemers en houdt toezicht. Je gaat graag met mensen om, bent gastvrij en 

je kunt gasten/deelnemers op een leuke manier enthousiast maken om mee te doen aan sport- 

en spelactiviteiten. Je bent actief in sporthallen, fitnesscentra of zwembaden. Je zorgt ervoor dat 

gasten van bijvoorbeeld een attractiepark, camping of bungalowpark een fantastische tijd 

hebben. Tijdens activiteiten help je mee met toezicht houden en met het begeleiden van gasten.  

 

Hoe ziet de opleiding eruit? 

De opleiding Sport & Recreatie is een BOL-opleiding. Je krijgt 2 jaar theorie- en praktijkles op 

niveau 2. Je helpt bij het uitvoeren van sportieve en recreatieve activiteiten, waarbij de nadruk ligt 

op de sportieve kant. Je leert bijvoorbeeld hoe je groepen mensen moet begeleiden tijdens het 

sporten.  

 

Daarnaast doe je werkervaring op door stage te lopen bij sportinstellingen. In dit beroep werk je 

vaak als andere mensen vrij zijn. Dat betekent dat je soms onregelmatige werktijden hebt, ook 

tijdens de stage. Soms loop je overdag stage, soms 's avonds en soms in het weekend of tijdens 

de vakantie.  

 

Wat leer je tijdens de opleiding? 

 Helpen bij het organiseren en uitvoeren van sportieve activiteiten  

 Samenwerken in een team  

 Ontvangen van gasten  
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 Enthousiast maken van deelnemers  

 Werken bij een receptie  

 Engels 

 

Waar kun je gaan werken? 

 Sportbedrijven  

 Fitnesscentra  

 Indoor en outdoor centra voor sport en spel  

 Zwembaden  

 Campings   

 Reisorganisaties  

 Vakantiebestemmingen voor groepen 
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7. Topsport en studie: een Topsporttalentschool 
 

7.1 Topsporttalentschool 
 

Het Calvijn College heeft de ambitie om een Topsporttalentschool te zijn. Daarvoor moet het aan 

voldoen aan de eisen zoals beschreven in het beleidsstuk: Beleidsregel verstrekken licentie 

Topsporttalentschool VO. Deze is te vinden in de bijlage. Wij verwachten binnen 2 jaar aan deze eisen 

te voldoen. 

Het Calvijn College is actief in het creëren van een netwerk waardoor topsportleerlingen school en 

topsport in hun eigen omgeving kunnen combineren. Door middel van topsportbegeleiding krijgen 

topsporters de mogelijkheid om het diploma vmbo kaderberoepsgericht of mbo-2 te halen, naast hun 

trainingsschema en wedstrijden. De begeleiding omvat bijvoorbeeld een flexibel lesrooster, 

voorzieningen om achterstanden weg te werken, uitstel of aanpassing van toetsen en inleveren van 

opdrachten en overleg met de leerplichtambtenaar over aanwezigheid.  

De topsporter krijgt een intensieve begeleiding  van een studieloopbaanbegeleider die de jongere 

coacht in de balans tussen school en sport en samen met de jongere een persoonlijke 

ontwikkelingsplan opstelt. 

 

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 heeft het Calvijn een intensieve samenwerking met Ajax, 

het Caland College en het ROC van Amsterdam, waarbij de leerlingen die in de hoogste teams van 

Ajax spelen een apart programma volgen en zodoende Sport en schoolcarrière op maat vorm geven. 

Het Calvijn College biedt talentvolle sporters de kans om een sportieve carrière te combineren met het 
succesvol afronden van een schoolcarrière. Door middel van topsportbegeleiding, krijgen leerlingen 
de mogelijkheid om het diploma vmbo kaderberoepsgericht of mbo-2 te behalen, naast hun 
trainingsschema en wedstrijden. Voor deze leerlingen wordt een individueel rooster samengesteld. 
 
In een optimale samenwerking met verschillende sportorganisaties, worden trainingstijden en lestijden 
op elkaar afgestemd. De leerling hoeft niet te kiezen tussen topsport en studie.  
 
In schooljaar 2018-2019 zijn er 31 leerlingen met een sportstatus op onze school ingeschreven.  
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Een leerling komt in aanmerking topsportbegeleiding als hij/zij: 

 in het bezit is van een  status die is vastgesteld door NOC*NSF of de sportbond (categorie-1 

sporten): 

o A-, B- of High Potential-status 

o Internationaal Talent- of Nationaal Talentstatus 

o Talent Beloftestatus. 

 sport (in zijn/haar leeftijdscategorie) op het hoogste niveau  

 voetbalt bij een Betaald Voetbal Organisatie (BVO) 
 

Als topsportvriendelijke school zijn we actief in het creëren van een netwerk waar topsportleerlingen 

studie en topsport in hun eigen omgeving kunnen combineren. Zo werken wij momenteel nauw samen 

met het Calandlyceum (Lootschool), Ajax, het ROC van Amsterdam, FC Volendam, Topjudo 

Amsterdam en het Centrum Topsport en Onderwijs ( CTO). 

 

Het maatwerkrooster is een op maat gemaakt individueel rooster. Het is een flexibel lesrooster dat om 

het sportrooster van de leerling gebouwd. Het sportrooster is  leidend.  

 

Wanneer lesuren uitvallen, wanneer er gesport dient te worden de volgende alternatieven intern 

ingezet:  

 

Intern : 

 Lessen in parallelklassen 

 SLB-uren (Studieloopbaanbegeleider/mentor) 

 Verwerkingsuren 

 Keuzewerkuren (huiswerkbegeleiding) 

 Tussenuren (gaten in het rooster) benutten met docent op loopafstand in de diverse 
leergebieden 

 Learn up-uren  

 Niet- of anders invullen van lessen lichamelijke opvoeding. 
 

Extern : 

 Studie-uren extern (bijvoorbeeld bij de studiebegeleidingsuren van de sportvereniging). 
Denk aan Ajax, FC Volendam  en CTO. 

 

De SLB (Studieloopbaanbegeleider) maakt óók met deze leerling een persoonlijk ontwikkelingsplan. 

Door topsport een prominente rol te laten spelen in de planning van de leerling, wordt er voortdurend 

gewezen op het vinden van de juiste balans tussen sport en studie. 

 

De SLB zorgt voor communicatie naar alle betrokkenen over de studievoortgangsresultaten. Deze kan 

bij de topsportcoördinator terecht voor ondersteuning. 

 

Tijdens de studie op het Calvijn krijgt de leerling extra begeleiding. Het gaat hierbij o.a. om: 

 Voorzieningen zoals bijlessen om achterstanden weg te werken. 

 Individuele begeleiding  in de ELO-omgeving, Elektronische leeromgeving. 

 Aangepaste toets momenten, mits deze binnen de opleidingsmogelijkheden passen. 

 Aangepaste stage-invulling qua tijdstip en hoeveelheid uren.  

 
De topsportcoördinator is voor de school het aanspreekpunt met betrekking tot het topsportbeleid. 

Deze is in principe dagelijks bereikbaar voor alle partijen. Hij ondersteunt de SLB bij de begeleiding en 

speelt een rol bij de intake, wanneer een leerling zich bij ons op school aanmeldt. 
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7.2   Onderwijsprogramma topsporters voor vmbo, havo, vwo en mbo 
 

Samen met het ROCvA, het Caland Lyceum en Ajax wordt gewerkt aan een programma waarbij 

leerlingen ook op de Toekomst goed begeleid kunnen worden met schoolwerk om Topsport en studie 

te kunnen blijven combineren. 

 

Daarbij wordt de doorlopende leerlijn vmbo-mbo vormgegeven door samen met het ROCvA de 

vakmanschapsroute in te richten (uitstroomrichting Medewerker Sport en Recreatie). 

 

Voor leerlingen die via vmbo-kb door willen stromen naar vmbo-(g)tl, wordt samen met het Caland 

Lyceum een programma opgesteld.  

 

Bij dit alles blijft het uitgangspunt dat studie en Topsport samen moeten kunnen blijven gaan. 
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Bijlage 1: Beleidsregel verstrekken licentie Topsporttalentschool VO 
 
Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2009, 
nr. VO/BVB/137582, houdende nadere regels voor de verstrekking van een Loot-licentie voor scholen 
in het voortgezet onderwijs (Beleidsregel verstrekking Loot-licentie VO) 

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

Gelet op de artikelen 25 en 29, zesde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; 

Besluit: 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

In deze beleidsregel wordt verstaan onder: 

a. school: een openbare of uit een openbare kas bekostigde dagschool voor voortgezet onderwijs 
met uitzondering van een school voor praktijkonderwijs ; 

b. zeer zwakke school en zwakke school: is een school waar een aangepast toezichtarrangement 
geldt zoals beschreven in het Toezichtkader PO/VO 2009 als bedoeld in artikel 13, eerste lid 
van de Wet op het Onderwijstoezicht; 

c. bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de WVO; 
d. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 
e. WVO: de Wet op het voortgezet onderwijs; 
f. Eindexamenbesluit: het Eindexamenbesluit v.w.o-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.m.b.o.; 
g. Inrichtingsbesluit: het Inrichtingsbesluit WVO.; 
h. stichting LOOT: de stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport; 
i. Olympisch netwerk: een door NOC*NSF erkend stedelijk of provinciaal samenwerkingsverband 

van sportorganisaties dat op basis van een alliantie-overeenkomst met NOC*NSF is gesloten; 
j. NOC*NSF: het Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie; 
k. Licentie Topsporttalentschool: een beschikking van de minister aan het bevoegd gezag van 

een school waarin een aanvraag als bedoeld in artikel 2 wordt ingewilligd; 
l. Loot-leerling: een leerling waarvan is vastgesteld dat deze wordt beschouwd als topsporter op 

ten minste toptalentniveau door de NOC*NSF dan wel door het Olympisch Netwerk op basis 
van het statushandboek van de NOC*NSF. 

 
Artikel 2. Procedure voor aanvraag van een licentie Topsporttalentschool 

1. De minister kan op grond van een aanvraag van het bevoegd gezag van een school een licentie 
Topsporttalentschool verstrekken. 

2. Een aanvraag voor een licentie Topsporttalentschool wordt ingediend bij de minister. 

3. Aanvragen voor een licentie Topsporttalentschool worden op volgorde van binnenkomst 
behandeld, met dien verstande, dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene 
wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de 
aanvulling door de minister is ontvangen, als datum van binnenkomst geldt. 

4. Zeer zwakke en zwakke scholen komen niet in aanmerking voor een licentie Topsporttalentschool. 

5. De aanvraag voor een licentie Topsporttalentschool dient uiterlijk 1 oktober van enig jaar te zijn 
ontvangen. 

6. Stichting LOOT adviseert de minister over de aanvraag, uiterlijk 1 december van het 
desbetreffende jaar. 

7. De minister besluit over het verstrekken van een licentie Topsporttalentschool uiterlijk 1 februari 
van het aansluitende jaar. 
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Artikel 3. De aanvraag van een licentie Topsporttalentschool 

De aanvraag gaat vergezeld van de volgende documenten: 

1. Een door het Olympisch Netwerk of het NOC*NSF goedgekeurde lijst met de namen, adressen 
en talentniveau van de Loot-leerlingen. 

2. Een beleidsnotitie waaruit blijkt op welke wijze de school zorg draagt voor flexibiliteit in de 
lesprogramma’s en voor flexibiliteit bij het afleggen van toetsen en examens, rekeninghoudend 
met de belangen van de betrokken Loot-leerling. 

3. Het schoolplan. 
4. Een schriftelijke steunverklaring van de Regionale Topsport Organisaties voor de aanvraag 

voor een licentie Topsporttalentschool. 
 
Artikel 4. Voorwaarden voor het verstrekken van een licentie Topsporttalentschool 

De school, waarvoor het bevoegd gezag een aanvraag, bedoeld in artikel 3, heeft ingediend dient te 
voldoen aan de volgende voorwaarden:. 

a. Op de school dienen tenminste 35 Loot-leerlingen ingeschreven te zijn, waarbij per sport 
maximaal 11 leerlingen meetellen. Hiervan kan worden afgeweken indien: 
– deze voorwaarde tot gevolg heeft dat in een bepaalde provincie geen enkele licentie 

Topsporttalentschool kan worden verstrekt. In dat geval kan een licentie 
Topsporttalentschool worden verleend aan een school die tenminste over 10 Loot-
leerlingen beschikt in die provincie, waarbij maximaal één derde deel van de Loot-
leerlingen beoefenaar is van dezelfde sport; 

– dan wel in het geval dat het een school betreft die beschikt over tenminste 20 Loot-
leerlingen die onderwijs volgen in het VMBO, waarbij maximaal één derde van de Loot-
leerlingen beoefenaar is van dezelfde sport; 

b. Er is een samenwerkingsverband met tenminste 3 sportbonden of verenigingen en die op het 
hoogste landelijk niveau actief zijn; 

c. Op de school met de licentie Topsporttalentschool is personeel aanwezig en aanspreekbaar op 
de afstemming van de werkzaamheden die verband houden met de licentie 
Topsporttalentschool en dat voorziet in de begeleiding van de Loot-leerlingen waarbij het 
uitgangspunt is het onderwijsniveau van deze leerlingen te behouden. 

 
Artikel 5. Periodieke visitatie door stichting LOOT 

1. Stichting LOOT visiteert een school: 

– met een licentie Topsporttalentschool verstrekt op grond van deze beleidsregel, iedere keer na 
een periode van twee jaar te beginnen in het eerste kwartaal van het derde jaar na de datum 
waarop de licentie Topsporttalentschool is verstrekt; 

– die voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze beleidsregel al beschikt over een licentie 
Topsporttalentschool, iedere keer na een periode van twee jaar te beginnen in het eerste 
kwartaal van het derde jaar na de datum waarop op grond van deze beleidsregel een licentie 
Topsporttalentschool, als bedoeld in artikel 15, is verlengd. 

 
2. Op basis van de visitaties adviseert stichting LOOT de minister of een school met een licentie 

Topsporttalentschool nog steeds voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 4. 

Artikel 6. Intrekken van de licentie Topsporttalentschool 

De minister kan op basis van het advies van stichting LOOT bedoeld in artikel 5 besluiten tot 
intrekking van de licentie Topsporttalentschool. De minister kan besluiten om een 
Topsporttalentschool die niet voldoet eenmalig twee jaar de tijd te geven om zich te verbeteren. 
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Artikel 7. Consequentie van de intrekking van de aanwijzing van een Loot-leerling 

Indien het Olympisch netwerk of het NOC*NSF oordeelt dat een betrokken leerling niet langer kan 
worden beschouwd als een Loot-leerling, dient de desbetreffende leerling vanaf dat moment aan het 
reguliere onderwijsprogramma deel te nemen. Een reeds geëffectueerde ontheffing op grond van 
artikel 9 tot en met 13 blijft van kracht, evenals een reeds lopende spreiding van het examen op grond 
van artikel 14. 

Artikel 8. Consequentie voor de Loot-leerlingen bij het intrekken van de licentie 
Topsporttalentschool 

Indien met toepassing van artikel 6 de licentie Topsporttalentschool wordt ingetrokken, behouden de 
betrokken leerlingen de onder de oorspronkelijke licentie Topsporttalentschool verkregen 
mogelijkheden aan die oorspronkelijke Topsporttalentschool. 

Artikel 9. Afwijkingen van voorschriften met betrekking tot onderwijstijd 

1. Het bevoegd gezag dat beschikt over een licentie Topsporttalentschool kan voor Loot-leerlingen 
afwijken van de normen voor onderwijstijd als gesteld in respectievelijk de artikelen 10, tweede lid, 
10b, tweede lid, 10d, tweede lid, 11c, eerste lid, onder b, 11f, onder b. en 12, vijfde lid van de Wet 
op het voortgezet onderwijs. 

2. Het bevoegd gezag als bedoeld in het eerste lid richt een onderwijsprogramma per schoolsoort in 
dat tenminste 80% van de wettelijk vastgestelde onderwijstijd omvat. 

Artikel 10. Afwijking onderbouw 

Het bevoegd gezag dat beschikt over een licentie Topsporttalentschool kan in afwijking van artikel 
11c, eerste lid, onder a van de WVO de Loot-leerling in de eerste twee leerjaren, ontheffing verlenen 
van de onderdelen van het onderwijsprogramma die betrekking hebben op de kerndoelen bewegen en 
sport bedoeld in bijlage 1, onderdeel G, bij het Besluit kerndoelen onderbouw VO. 

Artikel 11. Afwijking van de vakken in de bovenbouw vmbo 

Het bevoegd gezag dat beschikt over een licentie Topsporttalentschool kan afwijken van de 
bepalingen in de artikelen 10, vijfde en zevende lid, 10b, vijfde en zevende lid, en 10d, vijfde en 
zevende lid, van de WVO en van de bepalingen in de artikelen 22, eerste lid, 23, eerste lid, onder a en 
c, 24, eerste lid, onder a en c en 25, eerste lid, onder a en c van het Eindexamenbesluit door een 
Loot-leerling in het vmbo ontheffing te verlenen voor: 

– maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en één van de vakken behorende tot de beeldende 
vorming, muziek, dans of drama; 

– één of meer vakken of programmaonderdelen uit het vrije deel. 
 
Artikel 12. Afwijking van de vakken in de bovenbouw vwo 

Het bevoegd gezag dat beschikt over een licentie Topsporttalentschool kan, in afwijking van artikel 13 
en artikel 6d van de WVO, artikel 26b van het Inrichtingsbesluit en artikel 11, lid 1 dan wel artikel 12, 
lid 1 van het Eindexamenbesluit een Loot-leerling in het vwo ontheffing verlenen voor: 

– lichamelijke opvoeding; 
– maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen en culturele en kunstzinnige vorming; 
– het keuzevak bedoeld in artikel 11, lid 1, onder c dan wel het keuzevak bedoeld in artikel 12, lid 

1, onder c van het Eindexamenbesluit of het profielkeuzevak. 
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Artikel 13. Afwijking van de vakken in de bovenbouw havo 

Het bevoegd gezag dat beschikt over een licentie Topsporttalentschool kan, in afwijking van artikel 14 
en artikel 6d van de WVO, artikel 26c van het Inrichtingsbesluit en artikel 13, lid 1 van het 
Eindexamenbesluit een Loot-leerling in het havo ontheffing verlenen voor: 

– lichamelijke opvoeding; 
– maatschappijleer en culturele en kunstzinnige vorming; 
– het keuzevak bedoeld in artikel 13, lid 1, onder c van het Eindexamenbesluit of het 

profielkeuzevak. 
 
Artikel 14. Gespreid examen 

In uitzonderlijke gevallen kan het bevoegd gezag, dat beschikt over een Topsporttalentschool, voor 
een Loot-leerling beroep doen op artikel 59 van het Eindexamenbesluit. 

Artikel 15. Overgangsbepaling 

[Vervallen per 23-12-2014] 

Artikel 16. Inwerkingtreding 

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant 
waarin zij wordt geplaatst. 

Artikel 17. Intrekking Beleidsregel VO-scholen met een Loot-licentie 

[Vervallen per 23-12-2014] 

Artikel 18. Evaluatiemoment 

De beleidsregel wordt voor 1 januari 2019 geëvalueerd. 

Artikel 19. Citeertitel 

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO. 
Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en bekend worden 
gemaakt op de internetsite (www.cfi.nl) van de Centrale Financiën Instellingen van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

 
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart 
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Bijlage 2: Activiteiten en eigenaren schooljaar 2018 – 2109 
 

thema coördinatie uitvoering 

Onderwijsprogramma L.O.  HAJR Sectie L.O. 

Onderwijsprogramma Z&W, LLB, TH, PR FAAI/PRD/MAHU/URBI Sectie Z&W/M&M/TH/PR 

KeuzeWerkUren Sport HAJR Sectie L.O. + docenten + externen 

Voetbaltoernooi de Nieuwe Poort HAJR Sectie L.O. + HAJR + SNAS + JAHM 

Sportdag HAJR Sectie L.O. + HMAN 

Marouane Memorial HAJR Sectie L.O. JKRL 

Activiteiten sportkalender Amsterdam HAJR Sectie L.O. ZDMI 

Doorstroom naar sportclub via combinatiefunctionaris HAJR Sectie L.O. ZDMI + NEOF 

Samenwerking met LEBO HAJR Sectie L.O. + HMAN 

Bewegen/Energizers in de les HAJR/MEOE JKRL + MEOE 

Aanbod tijdens thema’s en projecten CABR Docenten  

Beleid m.b.t. leerlingenkantine MAHU/MSHS Sectie Z&W, leerlingenkantine 

Slb-aanbod en POP-gesprekken MAHU/MSHS Slb’ers 

Contacten met ouders m.b.t. gezond leven MAHU/MSHS Slb’ers 

Sporten op de vergadermiddag HAJR Sectie L.O. JKRL 

   

Ontwikkelen keuzedeel sport en bewegen HAJR Sectie L.O.  

Ontwikkelen uitstroomrichting Medewerker Sport en Recreatie mbo-2 HAJR/MSHS Sectie L.O.  

   

Coördinatie topsport HAJR HAJR + ORTI + MSHS 

Onderwijsprogramma ‘de Toekomst’  HAJR Secties + HAJR 

 

 

 

 

 


