
WAT NA DE 

TOPSPORTSCHOOL?



Jorre Verstraeten, judo, 6de jaar secundair onderwijs
Alison Van Uytvanck, tennis, (nog) geen studie
Charlotte De Vos, hockey, Handelswetenschappen
Felix Denayer, hockey, Toegepaste economisch wetenschappen
Sofie Hendrickx, Basketbal, LO en bewegingswetenschappen
Bob Maesen, kajak, Industrieel ingenieur
Emmanuel Vanluchene, zwemmen, Onderwijs: sec. ond.: LO-BR
Jasper Stuyven, wielrennen, Communicatiemanagement
Gaelle Mys, artistieke gymnastiek, Interieurarchitectuur
Evi Van Acker, zeilen, Bio-ingenieur

TOPSPORTERS/STUDENTEN 
AAN HET WOORD
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Carrièrebegeleiding 
Topsport & Studie

1. Informatieverstrekking:
a. Workshop ‘Wat na de TSS?’ in de topsportscholen
b. 3 infosessies ‘Topsport & studie’

2. Adviesverstrekking inzake T&S

3. Individuele carrièrebegeleiding 
 indien opgenomen in 
‘Topsportstudentenproject’



CB wil jullie, topsporters, en jullie begeleiders met 
raad en daad bijstaan! 

Het is niet evident het juiste pad te vinden
maar goed geïnformeerd zijn helpt…

DOEL INFOSESSIE



BEPAAL EN VOLG JE EIGEN 
WEG



MAAK JE EIGEN CARRIEREPLAN



“The road to success is always under construction…”

Tool ‘carrièreplanning’:

WEET WAT JE WIL?



Denk goed na over je taart, anders krijg je een koekje van eigen deeg!

PRIORITEITEN: KORTE TERMIJN



PRIORITEITEN: LANGE TERMIJN

2 0 1 8-
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2019-
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2020-
2021

2021-
2022

2022-
2023

Topsport Studie Sociaal leven



1. Hoe zit het hoger onderwijs in elkaar?

2. Wat zijn studiepunten/credits ook alweer?

3. Wat is ‘een studieprogramma’?

4. Wat is een geïndividualiseerd studietraject?

5. Wat is leerkrediet?

6. Hoe vind ik de juiste studierichting/opleiding?



7. Wie moet ik zeker contacteren vooraleer de opleiding 
wordt aangevangen?

8. Waarom is de combinatie topsport en studie zo complex? 

9. Ga ik dit wel kunnen?



1.     Hoe zit het hoger onderwijs in elkaar? 



BAMA-STRUCTUUR



2.     Wat zijn ‘studiepunten/credits’ ook alweer? 



1 studiepunt = 25 à 30 uren studieactiviteiten

1 vak = minstens 3 studiepunten

1 jaar studeren = 60 studiepunten

Bachelor = 180 studiepunten

Master = ten minste 60 studiepunten

!! Behoud Kinderbijslag: min. 27 SP/academiejaar !!

STUDIEPUNTEN



3.    Wat is ‘een studieprogramma’? 







4.   Wat is een geïndividualiseerd studietraject, alias GIT, alias 
ISP, alias IST? 



VB. TRAJECT TOPSPORTERS

Studiepunten 10 20 30 40 50 60

2018-2019 Selectie 

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2025-2026

Vb.:   Sportieve finaliteit: Medaille Olympische spelen 2024

Studie finaliteit: Prof. Bachelor ‘Sport en Bewegen’

= reguliere voltijdse student                                 = topsporter/student





Jaarvakken: 5SP + 6SP + 6SP = 17 

studiepunten

Eerste semester: 3SP + 3SP = 6 studiepunten

Tweede semester: 6SP + 3SP = 9 

studiepunten

Eerste fase = Totaal van 32 studiepunten





12u à 15u TRAINING/WEEK



5.   Wat is ‘leerkrediet’? Welke risico’s loop ik als 
topsporter/student? 



Start studie = 140 credits

Inzet: zelfde aantal credits als het aantal studiepunten die je opneemt in 
je traject

1ste 60 credits -> als geslaagd: dubbel aantal credits terug

Na 1ste 60 credits -> als geslaagd: enkel terug

Als leerkrediet op is 
kans op weigering inschrijving

LEERKREDIET



flexibiliteit 

Slaagkansen moeten realistisch blijven + diploma binnen een 
redelijke termijn behalen 

 Diverse mechanismen ingebouwd om
de studievoortgang te bevorderen en te bewaken.

 Deze mechanismen zijn verschillend per 
onderwijsinstelling!

STUDIEVOORTGANG



Vb. Na 3 jaren van inschrijving < 1/3de van de opgenomen 
studiepunten geslaagd

 Weigering tot herinschrijving aan de 
onderwijsinstelling.

STUDIEVOORTGANG



6.  Hoe vind ik de juiste studierichting/opleiding?



Internet: www.onderwijskiezer.be

Leerkrachten en CLB

SID-in’s en opendeurdagen (Tijd vrijmaken!) 

Brochure ‘Wat na het secundair onderwijs?’

…

HOE VIND IK DE JUISTE 
STUDIERICHTING? 

http://www.onderwijskiezer.be/


 Is dit wel combineerbaar met wat ik wil doen in de 
sport?

Belangrijk! 2 contactpersonen 
Studietrajectbegeleider + Contactpersoon Topsport 
(opendeurdag of afspraak maken!)

Wat is je sportief plan? 
Sportief programma volgend academiejaar +
sportieve doelstellingen voor de komende jaren

Andere of ‘ex-’ topsporter/studenten

Carrièrebegeleiding Topsport, Sport Vlaanderen

HOE VIND IK DE JUISTE 
STUDIERICHTING? 



7.  Wie moet ik zeker contacteren vooraleer de opleiding  
wordt aangevangen? 



2 belangrijke personen

1. Contactpersoon topsport

2. Studietrajectbegeleider

Topsportstatuut 
aanvragen

Individueel studie-
traject samenstellen



Onderwijsinstelling Contactpersoon topsport (CT) Website topsport & studie

UGent
Matthieu Lenoir/Hans

Vanooteghem
http://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/topsport

Artevelde HS Frank Vandaele
https://www.arteveldehogeschool.be/bijzondere-statuten/procedures-

doelgroep#topsport

Hogeschool Gent Lieve Lemaître
https://www.hogent.be/toekomstige-student/wegwijs-hoger-

onderwijs/bijzonder-statuut/

Howest Pieter Callewaert
http://www.howest.be/Default.aspx?target=howest&lan=nl&item=869

VUB Paul Wylleman/Koen De Brandt http://www.vub.ac.be/topsport/

Erasmus HS Annemie De Rouck
https://www.erasmushogeschool.be/topsport-en-studie

Universiteit Antwerpen Eva Goethals https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/studerenuantwerpen/sportenku
nst/

http://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/topsport
https://www.arteveldehogeschool.be/bijzondere-statuten/procedures-doelgroep
https://www.hogent.be/toekomstige-student/wegwijs-hoger-onderwijs/bijzonder-statuut/
http://www.howest.be/Default.aspx?target=howest&lan=nl&item=869
http://www.vub.ac.be/topsport/
https://www.erasmushogeschool.be/topsport-en-studie
https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/studerenuantwerpen/sportenkunst/


Onderwijsinstelling Contactpersoon topsport (CT) Website topsport & studie

AP HS Antwerpen Jef Persoons https://www.ap.be/individuele-aanpassingen-voor-studenten-met-
specifieke-noden/2205

Hogere zeevaartschool Willem Bruyndonx https://www.hzs.be/nl/studentenfaciliteiten/studentendienst-stuvo

Karel de Grote-HS Mathijs Houben https://www.kdg.be/voor-studenten/studeren-specifieke-noden#topsport

KULeuven Gert Vande Broek/Steven Decroos
http://www.kuleuven.be/sport/topsport-en-studie

Thomas More Johan Rousseau http://www.thomasmore.be/studeren-topsport

LUCA School of Art Marlies Van Guyse http://www.luca-arts.be/studie-en-studietrajectbegeleiding

Odisee Stijn Depuydt https://student.odisee.be/nl/inschrijven?q=node/493

https://www.ap.be/individuele-aanpassingen-voor-studenten-met-specifieke-noden/2205
https://www.hzs.be/nl/studentenfaciliteiten/studentendienst-stuvo
https://www.kdg.be/voor-studenten/studeren-specifieke-noden
http://www.kuleuven.be/sport/topsport-en-studie
http://www.thomasmore.be/studeren-topsport
http://www.luca-arts.be/studie-en-studietrajectbegeleiding
https://student.odisee.be/nl/inschrijven?q=node/493


Onderwijsinstelling Contactpersoon topsport (CT) Website topsport & studie

UCLL( vroeger Groep T) Isabelle Dewinkeler
https://www.ucll.be/studeren/student-aan-ucll/begeleiding/studeren-met-

een-erkend-statuut

UCLL (vroeger KHLeuven) Jean-Baptist Bultinck
https://www.ucll.be/studeren/student-aan-ucll/begeleiding/studeren-met-

een-erkend-statuut

UCLL (vroeger KHLeuven) Joris Lambrechts
https://www.ucll.be/studeren/student-aan-ucll/begeleiding/studeren-met-

een-erkend-statuut

Vives Tania Corbanie https://www.vives.be/onderwijs-en-examenfaciliteiten

Universiteit Hasselt Katleen De Wit
http://www.uhasselt.be/UH/Extrafaciliteiten/topsport.html

Hogeschool PXL Anneleen Huisman
https://www.pxl.be/Pub/Toekomstige-studenten/Toekomstige-studenten-

Studeren/Toekomstige-studenten-Studeren-Studeren-en-topsport.html

https://www.ucll.be/studeren/student-aan-ucll/begeleiding/studeren-met-een-erkend-statuut
https://www.ucll.be/studeren/student-aan-ucll/begeleiding/studeren-met-een-erkend-statuut
https://www.ucll.be/studeren/student-aan-ucll/begeleiding/studeren-met-een-erkend-statuut
https://www.vives.be/onderwijs-en-examenfaciliteiten
http://www.uhasselt.be/UH/Extrafaciliteiten/topsport.html
https://www.pxl.be/Pub/Toekomstige-studenten/Toekomstige-studenten-Studeren/Toekomstige-studenten-Studeren-Studeren-en-topsport.html


TOPSPORTSTATUUT

Toekenning door onderwijsinstelling

Werking en aanbod verschilt per 
onderwijsinstelling/associatie

Soms 1 categorie, soms verschillende



TOPSPORTSTATUUT

‘Waarde’ van topsportstatuut nagaan:

• Gewettigde afwezigheid? 

Zo ja, onder welke voorwaarden

• Examenverplaatsing? 

Zo ja, onder welke voorwaarden

• Stageflexibiliteiten? 

Zo ja, onder welke voorwaarden

• …



Redelijkheidsprincipe…

Subsidiariteitsbeginsel…



8. Waarom is de combinatie topsport en studie zo complex? 



HOLISTIC ATHLETIC CAREER MODEL



9. Ga ik dit wel kunnen? 

Wat zijn volgens jullie 
belangrijke competenties om 
de combinatie topsport en 
studie tot een goed einde te 
brengen? 



GEES-PROJECT: DC COMPETENTIES

1 Doorzettingsvermogen in moeilijke tijden en bij tegenslagen 4.74

2 In staat zijn om met stress om te gaan in studie en sport 4.62

3 Toewijding om succesvol te zijn in je sport én studie 4.53

4 In staat zijn om je tijd efficiënt te gebruiken 4.52

5 Het belang van rust en herstel begrijpen 4.49

34
Een visie hebben van waar je naar toe wil in het leven na je 'studie 
en topsport' carrière 3.80

35 In staat zijn om conflicten op te lossen 3.78

36
Over de noodzakelijke levensvaardigheden beschikken om 
zelfstandig te kunnen leven (vb. koken) 3.68

37
Nieuwsgierig zijn om carrièremogelijkheden buiten de topsport te 
verkennen 3.60

38
Overtuigd zijn dat studie en sport elkaar positief kunnen 
beïnvloeden 3.52

1 2 3 4 5

onbelangrijk
weinig

belangrijk matig belangrijk belangrijk zeer belangrijk



1 2 3 4 5

zeer zwakke 
beheersing

zwakke 
beheersing

gemiddelde 
beheersing 

goede 
beheersing 

zeer goede 
beheersing

1
In staat zijn om samen te werken met begeleiders in sport en studie (bijv. coach, 
trainer, andere begeleider) 4.01

2 Doorzettingsvermogen in moeilijke tijden en bij tegenslagen 3.91

3
Bereidwilligheid om opofferingen en keuzes te maken om succesvol te zijn in sport 
én studie 3.89

4
Over de noodzakelijke levensvaardigheden beschikken om zelfstandig te kunnen 
leven (vb. koken) 3.88

5 In staat zijn om je eigen geld te spenderen en beheren 3.81

34 In staat zijn om op voorhand nauwgezet te plannen 3.22

35 Overtuigd zijn dat studie en sport elkaar positief kunnen beïnvloeden 3.19

36
Een visie hebben van waar je naar toe wil in het leven na je 'studie en 
topsport' carrière 3.16

37 In staat zijn om je tijd efficiënt te gebruiken 3.13

38 Voorbereid zijn op het onverwachte en een back-up-plan hebben 3.06



DC COMPETENTIES: 
BELANG VS BEHEERSING

1 2 3 4 5

BELANG onbelangrijk
weinig

belangrijk matig belangrijk belangrijk zeer belangrijk

BEHEERSING
zeer zwakke 
beheersing

zwakke 
beheersing

gemiddelde 
beheersing 

goede 
beheersing 

zeer goede 
beheersing

Beheersing Belang Verschil

1 In staat zijn om je tijd efficiënt te gebruiken 3,13 4,52 1,38

2
In staat zijn om tegenslagen in sport en/of studie te 
gebruiken als een positieve stimulans

3,23 4,28 1,05

3 In staat zijn om op voorhand nauwgezet te plannen 3,22 4,25 1,02

4 In staat zijn om met stress om te gaan in studie en sport 3,68 4,62 0,94

5
Geloven in je eigen bekwaamheid om de uitdagingen in 
sport en studie te overwinnen  

3,44 4,39 0,94



Vóór de zomervakantie:

Uitzoeken sportief plan 
(federatie? club? sportieve belasting? Timing trainingen?...)

Uitzoeken studieplan
(Op welk niveau? Wat? Waar? GIS? Topsportstatuut
mogelijk?)

Uitzoeken praktisch plan 
(Studentenkamer? Auto? Rijbewijs?
Openbaar vervoer?)

STAPPENPLAN OPSTART T&S



Tijdens de zomervakantie:

Aanvraag “Geïndividualiseerd studietraject”

Aanvraag “topsportstatuut” @ hogeschool of 
universiteit

STAPPENPLAN OPSTART T&S



OVERZICHT

• Sportief plan  

• Studieplan

• Praktisch plan

… mei juni juli aug sept …

• Topsportstatuut

• Geïndividualiseerd 

traject

Maak een eerste afspraak voor half juli (flexibiliteiten, faciliteiten, organisatie 
opleiding, …).

Maak een tweede afspraak  wanneer het uurrooster gekend is.



1. Ik wel een opleiding zou willen volgen, maar niet zo moeilijk of wat korter 
dan aan een hogeschool of universiteit?

a. Secundair-na-secundair: 
http://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_3graad_sense.php
• TSO
• KSO

b. Hoger beroepsonderwijs: 
http://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_hbo.php
• HBO in CVO’s
• HBO voor verpleegkundige

WAT ALS…

http://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_3graad_sense.php
http://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_hbo.php


c. Secundair onderwijs (SO) voorbereidend jaar op het hoger onderwijs

d. SO specialisatiejaren 3de graad beroepssecundair onderwijs

e. Secundair onderwijs 2de kwalificatie 3de graad

f. Secundair volwassenenonderwijs
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/volwassenenonderwijs/secundair
volwassenenonderwijs/

http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/volwassenenonderwijs/secundair-volwassenenonderwijs/
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/volwassenenonderwijs/secundair-volwassenenonderwijs/


g. Opleiding tot uniformberoepen 
http://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/trefwoord_opl.php?niveau=V&trefwoord=41#U

h. Kerkelijk hoger onderwijs
(niet combineerbaar met topsport)

i. Syntra opleiding
http://www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_syntra.php

j. VDAB opleiding
http://www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_vdab.php

http://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/trefwoord_opl.php?niveau=V&trefwoord=41
http://www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_syntra.php
http://www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_vdab.php


k. Privé- opleiding

Pas op! Controleer de kwaliteit van de opleiding of van de opleidingsinstantie!
Kwaliteitslabels, bijvoorbeeld:



2. Ik  later trainer wil worden ?
• Vlaamse trainersschool: 

http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Pages/default.aspx

3. Ik als topsporter bij Defensie zou willen opgenomen worden?
• Algemene info: http://www.mil.be/sport/
• Werving:http://www.mil.be/sport/subject/index.asp?LAN=nl&FILE=&ID=

1124&MENU=1846&PAGE=1

WAT ALS…

http://www.bloso.be/VlaamseTrainersschool/Pages/default.aspx
http://www.mil.be/sport/
http://www.mil.be/sport/subject/index.asp?LAN=nl&FILE=&ID=1124&MENU=1846&PAGE=1


4. Ik wil studeren en verschillende maanden in het buitenland zal verblijven?
a. Studeren aan een buitenlandse onderwijsinstelling:
http://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_buitenland.php

b. Studeren aan een Vlaamse onderwijsinstelling en in het buitenland 
verblijven: 
o Afstandsonderwijs
o Dagonderwijs, mits grote flexibiliteiten en beperkt studietraject

c. Administratieve begeleiding scholarship VS: 
www.overboarder.com

WAT ALS…

http://www.onderwijskiezer.be/v2/hoger/hoger_buitenland.php
http://www.overboarder.com/


Sport en hogere studies in Amerika

Visit us at www.overboarder.com

• Optie combinatie sport en hogere studies in 
Amerika

• Enorme universitaire budgetten die zorgen
voor uitstekende faciliteiten en begeleiding.

• Studiebeurzen die gedeeltelijk of alle kosten
voor je betalen.

• Een ervaring die je leven lang zal koesteren
en op weg helpen.

 Voor vrijblijvende afspraak contacteer
Dennis Mertens:

o dennis@overboarder.com

o +32 478 41 00 72

mailto:dennis@overboarder.com


5. Ik niet ga studeren, niet onmiddellijk ga werken, noch betaalde 
sportbeoefenaar, noch semi-professionele sportbeoefenaar word?
• Beroepsinschakelingstijd:
http://www.vdab.be/wegwijs/beroepsinschakelingstijd.html

• Profparcours van VDAB en Sport Vlaanderen
https://www.sport.vlaanderen/topsporters/ondersteuning/profparcours/

6. Ik geld verdien met sporten?
• Rijksdienst voor kinderbijslagfonds voor werknemers: 

http://www.rkw.be/nl/index.php?topic=Age0to25
• Rijksinstituut voor sociale verzekeringen der zelfstandigen:

http://www.rsvz.be/
• Bekijk de ziekteverzekering
• Informeer bij boekhouder of fiscalist
• Aansluiten bij vakbond (Sporta?)?

WAT ALS…

http://www.vdab.be/wegwijs/beroepsinschakelingstijd.html
https://www.sport.vlaanderen/topsporters/ondersteuning/profparcours/
http://www.rkw.be/nl/index.php?topic=Age0to25
http://www.rsvz.be/








WAT NU??

In mei/juni adviesgesprek Topsportscholen

Evaluatiedocument invullen, aub?

Zelf aan de slag!!!!!



Carrièrebegeleiding Topsport

Hetty Boons 

0492/08.58.43

hetty.boons@sport.vlaanderen

mailto:hetty.boons@sport.vlaanderen

