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Het topsportbeleid van de Universiteit Utrecht 

1. Wanneer val je onder het topsportbeleid van de UU?
2. Wat is een topsportstatus en wanneer krijg je deze?
3. Hoe registreer je jouw topsportstatus bij de UU?
4. Welke voorzieningen heeft de Universiteit Utrecht?
5. Wat zijn de voorwaarden om gebruik te maken van voorzieningen?
6. Hoe regel je de voorzieningen na je registratie?

1. Wanneer val je onder het topsportbeleid van de UU?
Je kunt extra ondersteuning krijgen van de Universiteit Utrecht wanneer je:
• Ingeschreven staat als student, én
• In het bezit bent van een: A-status, HP-status, Selectiestatus, Bondsstatus, of Talentstatus 

(Internationaal Talent, Nationaal Talent of Belofte), én
• Je deze status bij de Universiteit Utrecht hebt laten registreren (en jaarlijks verlengt). 

Heb je geen topsportstatus, dan kom je niet in aanmerking voor ondersteuning vanuit het 
universitaire topsportbeleid. Je zou aan je studieadviseur en/of docent kunnen vragen of er binnen 
jouw opleiding of een specifieke cursus voor jou toch mogelijkheden zijn.  

2. Wat is een topsportstatus en wanneer krijg je deze?
Een topsportstatus wordt afgegeven door NOC*NSF en/of de sportbonden. De Universiteit Utrecht 
geeft deze statussen dus niet zelf af. De Universiteit Utrecht checkt of je een status hebt, en geeft 
dan voorzieningen. Meer informatie over de statussen vind je op de site van NOC*NSF.

3. Hoe registreer je jouw topsportstatus bij de UU?
Vóór je voor het eerst een beroep kunt doen op de voorzieningen voor topsporters, moet je een 
afspraak maken met de studentendecaan voor topsporters, Anne Hamburger of Eva Beeftink. Zij 
checken of je in aanmerking komt voor voorzieningen en zorgen er o.a. voor dat jouw status ook 
bekend wordt bij je opleiding. 

Een afspraak met de studentendecaan Topsport maak je via de balie van Studentenservice. 
• Zorg dat je je op tijd meldt en dus niet pas als het fout gaat.
• Kun je niet op vaste spreekuurtijden vanwege je studie of sport, dan is het mogelijk om op een

ander tijdstip af te spreken.
• Voor aankomende studenten geldt: maak de afspraak vóór je definitieve studiekeuze /

inschrijving, zodat zeker is dat de gekozen opleiding met jouw sportschema te combineren is.

Let op: Elk studiejaar moet je verlenging van je voorzieningen aanvragen. Dit kan via de mail direct 
bij de studentendecaan: elitesports@uu.nl.  

4. Welke voorzieningen heeft de Universiteit Utrecht?
De Universiteit Utrecht biedt een aantal voorzieningen waar topsporters voor in aanmerking kunnen
komen. Denk aan:
• Aanpassing van het studieprogramma of speciale tentamenvoorzieningen *;
• Diplomatermijnverlenging (voor studiefinanciering) bij een A-status;
• Dispensatie voor studievoortgangregelingen (BSA) *;
• Doorverwijzing bij het zoeken naar huisvesting met andere topsporters;
• Een certificaat bij afstuderen;
• Gratis sportkaart (Olympas) bij Sportcentrum Olympos;
• Hulp bij het zoeken naar professionele begeleiding (sporttherapeut e.d.);
• Onkostenvergoeding bij studievertraging ontstaan door topsport;

https://www.nocnsf.nl/CMS/showpage.aspx?id=657
http://www.uu.nl/studentenservice
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• Sponsoring van kleding bij grote (inter)nationale wedstrijden of toernooien;
• Vergoeding van (een deel van) de kosten voor trainingsstages of wedstrijden in het buitenland.

De UU doet haar best om topsporters te helpen bij het combineren van de studie met de sport, 
maar sporters moeten er rekening mee houden dat ook met een topsportstatus niet alles mogelijk 
is.  

5. Wat zijn de voorwaarden om gebruik te maken van voorzieningen?
Om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen, moet je in ieder geval aan een aantal
voorwaarden voldoen:
• Je topsportstatus is geregistreerd bij een studentendecaan Topsport (let op: je moet elk jaar 

verlenging aanvragen van je registratie om de voorzieningen te behouden);
• Je inzet voor je studie blijkt uit studieresultaten of een verklaring van de studieadviseur /

tutor;
• Je doet zo veel als mogelijk een beroep op andere voorzieningen voor topsporters (vereniging, 

sportbond, sponsors);
• Je hebt je op tijd geregistreerd bij de studentendecaan Topsport: dus vóórdat zich problemen 

voordoen. 

6. Hoe regel je de voorzieningen na je registratie?

Studieaanpassingen:  Na je UU-registratie als topsporter kun je naar je studieadviseur om je 
studieschema te bespreken en te kijken naar de mogelijkheden bij jouw opleiding. De 
studentendecaan informeert je studieadviseur over je status. Soms verwijst een studieadviseur je 
direct door naar de docent of naar de examencommissie om een speciale voorziening aan te 
vragen.  

Financiële en overige voorzieningen (niet studiegerelateerd):  Verzoeken kunnen gemaild 
worden naar de studentendecanen Topsport via elitesports@uu.nl. Ook voor meer informatie kun 
je hier terecht.  

a. Een verzoek tot financiële ondersteuning van buitenlandse wedstrijden en buitenlandse
trainingsstages kun je na de activiteit indienen en zijn voorzien van:
• Een begroting (inclusief eigen bijdrage en inkomsten uit andere bronnen);
• Kopieën van bonnen;
• Een beschrijving van de activiteit waarvoor ondersteuning wordt gevraagd;
• Vermelding van de behaalde prestaties (indien van toepassing);
• Een IBAN-nummer.
Let op: materiaalkosten, eten en drinken, en wedstrijden in Nederland worden niet vergoed.

b. Een verzoek om onkostenvergoeding bij studievertraging ontstaan door topsport, kun je
eenmalig indienen tenminste vóór het beëindigen van de inschrijving/het afstuderen aan de
Universiteit Utrecht en alleen wanneer er aantoonbare vertraging is opgelopen door de topsport.
Het verzoek is voorzien van:
• Een (eigen) verklaring van de vertraging + eventuele bewijsstukken;
• De verwachte afstudeerdatum;
• Een IBAN-nummer.
Let op: bij de toekenning wordt rekening gehouden met stipendia van NOC*NSF of andere
inkomstenbronnen vanuit sport.

c. Een verzoek tot sponsoring wordt ingediend met:
• Een overzicht van recente sportprestaties;
• Een begroting;
• Een vermelding van het doel, de tegenprestatie en reikwijdte van de sponsoring (waar gaat

het om en hoe zichtbaar is de Universiteit Utrecht hierbij);
• Een IBAN-nummer.

file://soliscom.uu.nl/uu/data/UBD/OO/08%20Begeleiding/Decanen/Sport%20en%20topsport/Website/elitesports@uu.nl
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