
19 OKTOBER 2022

BIJEENKOMST PASSENDE 
STUDIEKEUZE IN COMBINATIE 

MET TOPSPORT



WELKOM!

• Op het Rodenborch College
• Niels van Alebeek



PROGRAMMA
19.00 – 19.15 uur Inloop
19.15 – 19.55 uur Centraal:

• Het belang van een duale carrière - Yvonne van Weert, TeamNL centrum 
Zuid

• Duale carrière mbo – Lieke Hulsen, Koning Willem I College
• Duale carrière ho – Ferenc Jongejan, Universiteit van Tilburg

Ronde 1: 20.00 – 20.25 Presentaties onderwijsinstellingen mbo & ho in combinatie met topsport
Ronde 2: 20.30 – 20.55 Presentaties onderwijsinstellingen mbo & ho in combinatie met topsport
Ronde 3: 21.00 – 21.25 Presentaties onderwijsinstellingen mbo & ho in combinatie met topsport



Als TeamNL centrum Zuid faciliteren we TeamNL en TalentTeamNL programma’s. Dit 
doen we om ervoor te zorgen dat topsporters en talenten zich optimaal kunnen 
voorbereiden op het hoogste podium. Een optimale topsportinfrastructuur is daarbij 
noodzakelijk. Uitgangspunt hierbij is dat we de beste sporters met de beste coach op 
één locatie met de beste faciliteiten bij elkaar brengen.

TeamNL centrum Zuid is, als onderdeel van BrabantSport, één van de vijf 
opleidingscentra van NOC*NSF.

OVER TEAMNL CENTRUM ZUID







• Duale carrière
• Strength en conditioning
• Prestatiegedrag 

(waaronder topsportleefstijlcoaching)
• Medisch en paramedisch
• Voeding
• Schone sport
• Coach the coach

LEERLIJNEN



Haal het beste uit jezelf zowel op 
Sportief vlak als in je loopbaan 
naast en na de sport.

DUALE CARRIÈRE



HTTPS://TEAMNLCENTRUMZUID.BRABANTSPORT.NL/DUALE-CARRIERE/



• Landelijk 30 MBO-instellingen met topsportvriendelijk onderwijs.
• Aanspraak maken op een topsportstatus, geen recht!
• Topsportaddendum
• Afwijking wettelijk aantal uren onderwijs mogelijk mits de kwaliteit 

van het diploma is gegarandeerd.
• Je maakt afspraken met de topsportcoördinator over de combinatie 

tussen onderwijs en topsport.

MBO & TOPSPORT





• Vanaf 1 november 2022, vóór 1 april 2023
• Opleidingen met beperkt aantal plaatsen en testdagen
• Meld je aan bij meerdere scholen en denk aan de regio’s
• Afspraak maken met de opleiding, ene opleiding is flexibeler dan een andere 

opleiding
• Bij twijfel meld je aan bij meerdere opleidingen, uitschrijven kan altijd nog
• Meld op het aanmeldformulier dat je aan topsport doet!

AANMELDEN



• Lesrooster
• Aanwezigheidsplicht
• Groepswerkregeling
• Stage
• Toetsing
• Bindend studieadvies
• Financiële ondersteuning

FACILITEITEN COMBINATIE ONDERWIJS EN TOPSPORT



• Communicatie meer richting de student ipv ouder(s)/verzorger(s)
• Meer verantwoordelijkheid
• Communicatie is key
• Meer plannen -> sport, studie, reistijd, vrije tijd, werk etc
• Voorbeeldfunctie in de klas

Meer specifieke informatie per MBO krijgen jullie tijdens de workshop(s) te horen

VAN VO NAAR MBO, WAT HOUDT DAT IN?



Ondersteuning Duale Carriere in het Hoger Onderwijs 

(HBO & Universiteit)



• Verschil VO vs HO
Onderwijs ondersteunig ->  regie en 
verantwoordelijkheid ligt bij student
Financiële ondersteuning -> vergoedingen vs 
betalen voor ondersteuning

• Uitgangspunten FLOT (4 pijlers)
Competentiegerichte studiekeuze
Flexibel Onderwijs
Financieel haalbaar Onderwijs
Transparantie en borging

Algemeen



Competentiegerichte 
studiekeuze

• Voorlichting en toelating
Keuze moet gebaseerd zijn op competentie ipv 
logistieke haalbaarheid

• Studiebegeleiding
Topsportcoordinator/coordinatie
Monitoring studievoortgang
Centrale toekenning talentstatus
Persoonlijke begeleiding (intake/voortgang)



Flexibel ondewijs

Interne communicatie -> topsportcoordinatie -
studiebegeleiders

Leren en toetsen op afstand (onder vooraf 
vastgestelde voorwaarden)

Aanwezigheid (onder vooraf vastgestelde 
voorwaarden)

Voorzieningen (onder vooraf vastgestelde 
voorwaarden)



Financieel haalbaar 
onderwijs

Profileringsfonds

Financiering voor international trainingskampen 
en/of wedstrijden

Sportabonnement



Transparantie en 
borging

Info op website

Intake gesprek

Begeleiding

Topsportreglement ingebed in beleid

Ontvangen topsportcertificaat

Borging in organisatie

Monitoring en evaluatie actieplan


