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Geacht College,
De Universiteitsraad heeft tijdens zijn vergaderingen van 24 juni en 1 juli 2019 gesproken
over de voorgestelde aanpassing in de BSA-regeling.
De Raad is het eens met de voorzichtige aanpak van het College omtrent het wel of niet
opnemen van ‘topcultuur’ als een persoonlijke omstandigheid door dit komend jaar nader te
onderzoeken. Hij waardeert het dat het College zijn suggesties meeneemt om hierbij
aandacht te hebben voor eerdere ervaringen binnen de universiteit met BSA-uitstel vanwege
topcultuur, en de ervaringen en methoden van andere universiteiten in deze.
Aangaande de opname van topsport als persoonlijke omstandigheid, wijst de Raad er graag
op dat de NOC*NSF-statussen zoals vermeld in de Financiële Ondersteuning Studenten
(FOS) verouderd zijn, en dat hij deze te streng van karakter vindt. Hij zou hier graag de
NTstatus en de belofte-status aan toegevoegd zien. Bovendien wil de Raad aandacht vragen
voor verschillen tussen sportbonden in het toekennen van NOC*NSF-statussen, waardoor
het voor de ene student wel en voor de andere student niet mogelijk is topsport als
persoonlijke omstandigheid aan te voeren voor BSA-uitstel. De Raad ziet daarom graag dat
het College oog heeft voor maatwerk in deze, door bijvoorbeeld te onderzoeken of een
Leidse talentstatus een oplossing biedt.
De Raad memoreert graag de toezegging van het College om de komende maanden te
onderzoeken of de huidige NOC*NSF-categorieën afdoende zijn, of dat er meer
mogelijkheden moeten komen om maatwerk te kunnen bieden. De Raad adviseert hierbij
Topsport Leiden en grote sportverenigingen te raadplegen.
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Met inachtneming van het bovenstaande adviseert de Raad positief op de voorgestelde
aanpassingen in de BSA-regeling.
Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,

C.J. de Roon
Voorzitter

