
Aanvraagformulier ontheffingen keuzevak vrije deel of profielkeuzevak 
bovenbouw (=klas 4 en hoger mavo, havo, vwo). 

 
Indien je deelnemer bent aan programma’s van een Instroom Talentcentrum (ITC), 
Regionaal Talentcentrum (RTC) en een door je Bond erkende talentstatus hebt, heb je 
de mogelijkheid een aantal ontheffingen aan te vragen. De vakken waarvoor je een 
ontheffing kan aanvragen staan hieronder vermeld. 

 
Ontheffingen dienen ieder jaar opnieuw aangevraagd te worden. Een ontheffing blijft 
geldig als deze onomkeerbaar is, ook al verlies je de talentstatus (geldt niet voor het vak 
LO). 

 
Ontheffingen zijn gebonden aan de school voor Voortgezet Onderwijs (VO). Als de 
leerling het ingezette traject op die school verlaat en de opleiding vervolgt op een andere 
niet Topsport Talentschool voor VO, vervallen de ontheffingen. 

 
Ontheffingen tweede fase 

 
Onderstaande ontheffingen kunnen worden toegekend mits er een gesprek heeft 
plaatsgevonden met de topsportbegeleider van de locatie. 
Het aanvraagformulier wordt ingevuld en ingeleverd na het gesprek. 

 
0 Keuzevak vrije deel of profielkeuzevak* 

 
*Uitgangspunten bij het verstrekken van een ontheffing voor keuzevak vrije deel of 
profielkeuzevak: 

1. De Beleidsregel verstrekking TTS-licentie VO. 

2. Door het toekennen van ontheffing(en) is er ruimte in het rooster, daarmee kunnen  
maatwerktrajecten voor het ondervangen van gemiste lessen worden gerealiseerd. 

3. Er is sprake van een aantoonbare situatie van overbelasting in de combinatie van 
sport- en schoolprogramma bijv. 

- Aanwijsbare mentale –en/of fysieke klachten 

- Er is sprake van overbelasting in het schema van reizen, sporten en school 

4. Inzet is om te streven naar een zo volwaardig mogelijk vakkenpakket c.q. diploma. 

5. Zit je in een examenjaar, dan is de uiterlijke deadline van aanvraag voor het moment van 
tekenen van de SE-cijferlijst. 

 

Het aanvraagformulier dient te worden ingeleverd bij de topsportbegeleider 
van je locatie. De teamleider is verantwoordelijk voor wel/niet toekenning van 
je verzoek. 



 
Dit deel inleveren bij de topsportbegeleider van je locatie. 

 
Naam: …………………………………………………………………………………….. 

Klas: …………………………………………………………………………………….. 

Sector/Profiel:    …………………………………………………………………………………….. 

 
Onderstaande ontheffingen kunnen worden toegekend mits er een gesprek heeft 
plaatsgevonden met de topsportbegeleider van de locatie. 
Dit deel wordt ingevuld en ingeleverd na het gesprek. 

 
0 Keuzevak vrije deel … ............................................. (vak) OF 
0 Profielkeuzevak . ................................................. (vak) 

 
 
Het bevoegd gezag van Topsport Talentschool OSG Sevenwolden gaat wel/niet akkoord 
met de aangevraagde ontheffingen. 

 
Naam en handtekening leerling: datum:…………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam en handtekening ouders, verzorgers: datum:…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam en handtekening topsportbegeleider: datum:…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam en handtekening directie: datum:…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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