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1. Het Summa College

 26 verschillende scholen en meer dan 300 verschillende opleidingen.
→ Niveau 2, 3 & 4.

 Verschillende locaties in en nabij Eindhoven.

 Momenteel 126 topsporters binnen het Summa College.

 Topsportbegeleiding is mogelijk bij iedere opleiding.



1. Het Summa College

 Wat weten jullie van het Summa College?

 Welke opleidingen vinden jullie interessant?

 Waarop letten jullie bij de keuze van een opleiding?



2. De begeleiding in de praktijk

 Je krijgt in het begin van het schooljaar een topsportcoördinator.
→ Guillermo Boogers

→ Evert Daams

 Ieder schooljaar heeft 4 periodes van 10 weken.
→ Aan het begin van iedere OP worden afspraken met de mentor en de 

TSC vastgelegd (gemiste lessen, inhaallessen, stages …)
→ Eerste aanspreekpunt voor opleiding = mentor

→ Voor sportzaken die invloed hebben op school is er de TSC.

 Iedere OP wordt geëvalueerd + nieuwe afspraken gemaakt.



Hulpvraag studenten



Concreet voor jou

 Je kan trainen onder schooltijd.

 Zelfs langere periodes van afwezigheid (trainingsstages, buitenlandse toernooien) zijn 
mogelijk.

 Wat is belangrijk?
→ Duidelijke afspraken met jouw opleiding
→ Communicatie en proactiviteit
→ Resultaten

 Met een topsportstatus moet je niet aan de urennorm op jouw stage voldoen. (Enige 
uitzondering = Verpleegkunde)
→ Je moet wel voldoende uren maken om aan de eisen van de opleiding te voldoen.

 Jouw hele opleiding wordt maatwerk.



TYCHO MEULEBEEK

Schoonspringer, versneld afgestudeerd aan de opleiding International Business



2. De begeleiding

 Afstandsleren REN-vakken
→ Mogelijkheid om rekenen, Engels en Nederlands in één jaar af te 

ronden.
→ Ook voor burgerschap mogelijk.

→ Extra voordeel: meer ruimte in het rooster voor

opleidingsinhoudelijke lessen.

 Keuzedeel topsportvaardigheden.



DANIËLLE DE JONG

Keepster PSV, student Financieel Dienstverlener



3. Topsportbegeleiding: mentor

 Vast aanspreekpunt over opleidingsinhoudelijke

zaken.

 Maakt iedere periode een planning met je.

 Je bent zelf de sleutel voor een goede 

samenwerking.



4. Wat verwacht de topsportcoördinator van jou?

 Zorgt ervoor dat alle faciliteiten aan topsporters geboden worden.

 Maakt samen met de mentor iedere periode duidelijke afspraken met je.

 → Presentie

 → Houding

 → Resultaten

 Alles wordt regelmatig geëvalueerd en maatwerk wordt eventueel bijgesteld.

 Mentoren, studenten en clubs adviseren en ondersteunen.

 Schakel tussen jouw club en het onderwijs.

 Flexibel onderwijs: keuzedeel topsportvaardigheden, REN en burgerschap.



5. Aanmelden

 Geef bij jouw inschrijving door dat je een topsporter bent. Na aanmelding 

word je automatisch door de TSC gecontacteerd en wordt er een 

afspraak gepland met jouw opleiding.

 Open Dagen zijn op 6 november en 28 januari.



LIEKE DERKS

Judoka, studeert dit jaar af bij Sport & Bewegen



Vragen?

 Evert Daams, Summa College

Mail: e.daams@summacollege.nl

Telefoon: 0631675451

 Meer info: 
https://summacollege.nl/studiekeuze/begeleiding-
tijdens-je-studie/topsportbegeleiding

mailto:e.daams@summacollege.nl
https://summacollege.nl/studiekeuze/begeleiding-tijdens-je-studie/topsportbegeleiding

