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Protocol topsport- cultuurtalent van CBO De Greiden  
 

Inleiding  

 

In het primair onderwijs zijn geen landelijke regelingen voor talentvolle sporters 

en cultuurtalenten. Toch ontvangen we af en toe een verzoek om verlof te 

verlenen aan leerplichtige toptalenten op het gebied van sport en cultuur. CBO 

De Greiden heeft als uitgangspunt dat kinderen ‘het beste uit zichzelf’ moeten 

halen. De ontwikkeling van een topsport- cultuurtalent past dan ook goed binnen 

de visie van de stichting en haar scholen. Natuurlijk zullen de voorwaarden van 

de vrijstelling en de ontwikkeling van het kind goed besproken en gevolgd moeten 

worden in de samenwerking tussen ouders en school.  

In dit protocol worden het kader en de voorwaarden geschetst en 

geconcretiseerd waarbinnen een vrijstelling verleend kan worden voor het volgen 

van topsporttrainingen en cultuuractiviteiten tijdens de reguliere schooltijden. 

Voor dit protocol is gebruik gemaakt van informatie vanuit de afdeling Leerplicht 

Súdwest-Fryslân en Littenseradiel. 

Het protocol bestaat uit een algemeen deel (met algemene beschrijvingen/ 

richtlijnen) en een specifiek deel (met schoolspecifieke richtlijnen, afspraken en 

beschrijvingen) afgesloten met het convenant in de vorm van een bijlage.  

 

Opmerking: Waar in dit document ouders wordt vermeld kan ook ouder of 

verzorger(s) worden bedoeld.  

 

Algemeen beleid  

 

Wettelijke regelgeving  

 

Op grond van de algemene onderwijswetgeving kan Stichting CBO de Greiden 

voorstellen een leerling vrijstelling te verlenen van verplichte deelname aan 

bepaalde onderwijsactiviteiten. (WPO artikel 41). Het bevoegd gezag (lees: 

Directie) van één van de scholen bepaalt (op verzoek van de ouders) of een 

leerling wordt vrijgesteld van bepaalde onderwijsactiviteiten en welke 

onderwijsactiviteiten daarvoor in plaats komen. Uiteraard in overleg met en op 

aangeven van de school. Hierbij geldt een aantal voorwaarden:  

- Voor vrijgestelde onderwijsactiviteiten moet een andere onderwijsactiviteit in 

de plaats komen.  

- De vrijgestelde leerling ontvangt eenzelfde aantal uren onderwijs als zijn 

klasgenoten (d.m.v. een vervangende opdracht). 
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- De vervangende onderwijsactiviteit moet worden begeleid door de ouders/ 

verzorgers.  

- Het deelnemen aan een wedstrijd of training kan niet gelden als 

onderwijsactiviteit.  

- Het beleid moet goedgekeurd zijn door de GMR en de oudergeleding van de MR 

en gepubliceerd zijn in de Schoolgids.  

 

De leerplichtwet  

 

De leerplichtwet kent geen artikelen waarop de school of de leerplichtambtenaar 

vrijstelling kan verlenen.  

 

Wet op het Primair Onderwijs (WPO) artikel 41  

- De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, met 

dien verstande dat onderwijsactiviteiten voor de leerlingen onderling kunnen 

verschillen,  

- Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van 

het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstellingen kan slechts 

worden verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het bevoegd 

gezag bepaalt bij de welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in plaats komen 

van die waarvan vrijstelling is verleend.  

 

Leerplichtambtenaar  

De leerplichtambtenaar kan op grond van de leerplichtwet geen vrijstelling 

verlenen voor toptalenten. De leerplichtambtenaar kan school, indien gewenst, 

adviseren bij het ontwikkelen van beleid voor toptalenten. Wanneer de leerling 

zich niet houdt aan het afgesproken onderwijsprogramma doet school melding 

van ongeoorloofd schoolverzuim en neemt de leerplichtambtenaar de 

verzuimmelding in behandeling.  

 

Beleid voor toptalenten  

Stichting CBO De Greiden heeft in het navolgende onderdeel Specifiek, beleid 

geconcretiseerd voor het verlenen van (gedeeltelijke) vrijstelling van verplichte 

deelname aan onderwijs voor toptalenten. Daarbij zijn vier onderdelen van 

belang:  

- Welke leerlingen komen voor vrijstelling in aanmerking?  

- Onder welke voorwaarden worden leerlingen vrijgesteld?  

- Aan welke formaliteiten moet worden voldaan?  

- Welke procedure moet worden gevolgd om voor vrijstelling in aanmerking te  

  komen?  
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Specifiek beleid  

 

Kenmerken sport- cultuurtalent  

- Betreffende sport al op topniveau beoefenen (potentieel Nederlands kampioen  

  of/en potentiele Olympische medaillekandidaten).  

- Er wordt op landelijk niveau getraind / geoefend (topklasse niveau),op   

  regionaal niveau op  jongere leeftijd. 

- Betreffende cultuuractiviteit al op topniveau beoefenen (deelname aan grote  

  Professionele producties, uitvoeringen en/ of concerten. 

- Reeds 15 uren trainingsarbeid voor deze sport / cultuuractiviteit beoefenen  

  (derhalve een evenwichtige verdeling van de gewenste uitbreiding van  

  trainingsuren/oefenuren  noodzakelijk; past niet meer buiten de schooltijden).  

 

Voorwaarden  

- Bereidheid van de school om actief mee te werken aan de gewaarborgde  

  onderwijsverplichting (schriftelijk vastgelegd).  

- Bereidheid van ouders om actief te participeren bij de uitvoering van de –  

  onder het eerste aandachtsstreepje geformuleerde - bereidheid.  

- Regelmatige voortgangsoverleg met de betrokken partijen met de afspraak dat  

  de vrijstelling niet aantoonbaar ten koste  van de onderwijs- en  

  ontwikkelvoortgang mag gaan.  

- Verzoek om vrijstelling moet passen binnen de kaders van het protocol  

  “Topsport – en cultuurtalent Stichting CBO de Greiden”.  

- Instemming van het college van bestuur op basis van de vastgestelde protocol  

  en ondertekend convenant.  

- Positieve insteek van de school (en betreffende onderwijspersoneel) inzake de  

  vrijstelling en – daaruit voortvloeiende – noodzakelijk onderwijsaanpassingen.  

 

Formaliteiten  

- Een verklaringen van de NOC*NSF/Olympisch Netwerk, BVO of de  

  betreffende sportbond die bevestigt dat er op topniveau getraind moet  

  worden/wordt.  

- Een verklaring van de betreffende sportvereniging / cultuurorganisatie die  

  deze verklaring ondersteunt.  

- Een schriftelijk-inhoudelijk onderbouwd- verzoek van ouders aan schoolleiding  

  tot gedeeltelijk vrijstelling van leerplicht.  

- Een -door alle partijen– ondertekend convenant tussen ouders en school waarin  

  de regeling wordt beschreven waaruit blijkt dat de bestaande  

  onderwijsverplichting naar de leerling blijft gewaarborgd.  
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   Dit convenant wordt elk nieuw schooljaar – indien aan de orde – door alle  

   betrokkenen opnieuw bevestigd.  

 

Procedure  

- Voor een sport - cultuurtalent wordt een vrijstellingsverzoek tussen ouders en  

  directie besproken.  

- De ouders van de leerling dienen een schriftelijke verzoek in bij de directie van  

  de school.  

- De data/tijdstippen van afwezigheid dienen in principe aan het begin van de het  

  schooljaar c.q. kalanderjaar door de ouders aan de school te worden  

  doorgegeven. Het betreft hier structurele afspraken die jaarlijks aan het  

  begin van het schooljaar worden gemaakt.  

- De school maakt een plan van aanpak voor het aangepaste onderwijsprogramma.  

- De school sluit een convenant (zie bijlage) met de ouders/leerling over de   

  gemaakte afspraken.  

- Indien de gemaakte afspraken naar de oordeel van de directie van de school  

  niet of onvoldoende worden nagekomen of de leerling onvoldoende presteert op  

  school kan de overeenkomst door ouders of school worden opgezegd.  

 

De GMR van Stichting  CBO de Greiden heeft ingestemd met de het protocol 

Topsport - Cultuurtalent Stichting CBO de Greiden en het protocol is door het 

bevoegd gezag vastgesteld.  

Stichting CBO De Greiden zal landelijke ontwikkelingen op dit gebied blijven 

volgen. Mocht er in de toekomst sprake zijn van landelijke regelgeving en/of 

richtlijnen dan zal deze notitie daarop worden aangepast en – conform geldende 

procedures- opnieuw worden vastgesteld.  
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BIJLAGE: CONVENANT  
 
Hieronder een kader voor een convenant waarin alle relevante afspraken en – na 
af-en instemming – door alle betrokken partijen wordt ondertekend.  
 

 

Exmorra , (schooljaar)  
 

Betreft: Afspraken rond de vrijstelling voor het talentprogramma van (leerling)  
 

In de verband met de bijzondere vrijstelling voor het talentprogramma (naam 
sportvereniging, cultuurorganisatie) te (plaats) voor (naam lln), heeft Stichting 

CBO de Greiden/ (school) met de ouders van (naam lln) een aantal afspraken 

gemaakt. Dit document behelst de vastlegging van deze afspraken en de 

wederzijdse verplichtingen en is onderdeel van het protocol ‘’Topsport - 

Cultuurtalent Stichting CBO de Greiden”.  

De vrijstelling aan deelname betreffende de onderwijsactiviteiten heeft 

betrekking op de volgende periode:  

 

* Schooljaar  

* Dagen  

* Tijdstip  

* Overige trainings – oefenactiviteiten  
 

Afspraken  

Om ervoor te zorgen dat door de afwezigheid van (naam lln) geen achterstanden 

ontstaan in de lesstof, is met de leerkracht en ouders een plan opgesteld.  

Dit plan gaat uit van de volgende afspraken:  

* Beschrijving concrete afspraken inzake lesstof/huiswerk  

* Beschrijving begeleiding door school/ouders  

* Aanvullende afspraken, bijv. communicatie  

* Afspraken aanleiding om convenant op te zeggen  
 

Bovenstaande afspraken zijn door de directe besproken met de ouders en 

leerkracht van (naam lln) .  
 

Door ondertekening verklaren de ouders dat zij mede verantwoordelijk zijn voor 

de beperking in deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten en dat zij akkoord 

gaan met de afspraken die daarbij gemaakt zijn.  
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Leerling     Ouders    Directie School  
 

Plaats/datum    Plaats/datum,   Plaats/datum,  

 

 

 

Handtekening    Handtekening   Handtekening 


