WEGWIJZER
Topsport &
Studie

Hoe pak je ’t aan?
Wegwijzer
Topsport & Studie

Voor de zomervakantie

Waarom zou je ‘t
doen?

1. Maak een carrièreplan

Topsport is pure passie en als je in die passie
uitblinkt, kan je er je job van maken. Wanneer
je prestaties super zijn en je tegenslag beperkt
blijft, kan deze topsportdroom ook lang duren.
Toch komt er ooit een dag waarop een leven
na de topsport aan de orde is. Om ook na je
topsportcarrière een job met passie te kunnen
uitoefenen, is het belangrijk hier op voorhand
reeds goed over na te denken.

Studieplan

Sportief plan

Praktisch plan

Word wegwijs in het hoger
onderwijs

Stem af met belangrijke
personen binnen de sport
(coach, federatie, …) over
de planning van trainingen,
wedstrijden en stages

Waar studeren / trainen /
wonen?

Waarin ben ik geïnteresseerd naast mijn
topsport? Waar kan ik maar niet genoeg over
weten? Wat zijn mijn troeven? Waar loop ik
tegenaan? Welke job zou ik graag uitoefenen wanneer ik niet langer aan topsport kan
doen? Welke studierichting sluit hier het beste
bij aan? Hoe kan ik mijn studies met topsport
combineren?

De overgang van het secundair onderwijs
naar het hoger onderwijs is een grote stap
voor iedereen maar nog meer wanneer je deze
studies wenst te combineren met topsport.
Het is belangrijk dat deze stap naar het hoger
onderwijs zo goed mogelijk wordt voorbereid
zodat je succesvol kan zijn en blijven in zowel
topsport als studie.
Met dit document willen we je op een beknopte en overzichtelijke manier wegwijs maken
in de verschillende stappen die je dient te
ondernemen om te slagen in het combineren
van topsport en studie. Veel succes!!!

WEET WAT JE WIL!

Let goed op wanneer op school
informatie wordt gegeven over:
structuur hoger onderwijs,
studiepunten, leerkrediet, studievoortgang,
geïndividualiseerd studietraject, … Zoek indien nodig naar aanvullende
informatie online!

Informeer over de verschillende studierichtingen
www.onderwijskiezer.be, Sidins, websites van de hoger
onderwijsinstellingen,
CLB,
opendeurdagen van de hoger
onderwijsinstellingen, …

Tool ‘Weekschema’*
Tool ‘Sportieve planning
volgend academiejaar’ *

Hoe zal ik me verplaatsen
en hoeveel tijd neemt dit in
beslag?
(auto / openbaar vervoer
/ fiets / …)

Voor half juli

2. Maak een afspraak met de studietrajectbegeleider
WEET WAT JE KAN!
Ervaring secundair onderwijs
Studieresultaten
Gemak waarmee leerstof verwerkt wordt

Je maakt een afspraak met de studietrajectbegeleider van de opleiding
waarin je wilt starten of de opleidingen waaruit je wilt kiezen (probeer
je hier te beperken tot max. 2)
o Verduidelijking haalbaarheid studierichting in combinatie met jouw
specifieke topsportsportsituatie

Feedback leerkrachten

o Topsportstatuut (Kom ik in aanmerking? Hoe aanvragen?
Waar heb ik dan recht op?)

Stem af met de personen die belangrijk voor je zijn
binnen de sport (coach, federatie, …)

o Zicht krijgen op belangrijke contactpersonen (topsportstatuut,
studietraject, flexibiliteiten, hulp, …)

Zelfevaluatie van de competenties die nodig zijn voor
het succesvol combineren van topsport & studie
(tool ‘Competenties T&S’*)

o Zicht krijgen op de procedures met betrekking tot het topsportstatuut 		
(vb. zich voorstellen aan de docenten/professoren, aanvragen examenverplaatsing, verwittigen uitzonderlijke afwezigheid lessen, …)

Bepaal je prioriteiten!

o Inzicht verwerven in de verder te ondernemen stappen van het proces 		
(samenstellen geïndividualiseerd studietraject (GIS), inschrijving voltooien,
aanvragen topsportstatuut)
o Nieuwe afspraak maken voor het samenstellen van je studietraject

Hoe belangrijk is topsport? (nu, volgend jaar, binnen 5 jaar, binnen 10
jaar, …)
Hoe belangrijk zijn je studies? (nu, volgend jaar, binnen 5 jaar, …)

Meenemen naar het gesprek:

Langetermijnplanning op sportief gebied (afhankelijk van sportdiscipline en persoonlijke ontwikkeling)

• Tool ‘Bespreking studietrajectbegeleider’*

Hoeveel tijd besteden aan topsport, studies, rust, familie, vrienden, …
(nu, volgend jaar, binnen 5 jaar, …)
Hulpmiddel: tool ‘Carrièreplanning’* + tool ‘Tijdsbesteding’*

• Tool ‘Sportief weekschema’*
• Tool ‘Sportieve jaarplanning volgend academiejaar’*

Eind augustus / begin september

3. Samenstellen
van je geïndividualiseerd
studietraject
o GIS opmaken aan de hand van het weekschema* waarin je trainingen reeds
opgenomen zijn, in overleg met de studietrajectbegeleider van de opleiding
waarin je zal starten
o Rekening houdend met je trainings- en wedstrijdschema, al dan niet ver-		
plichte aanwezigheid in de lessen, inhoud van de lessen (goede mix
theoretische- en praktijkvakken, zware en minder zware vakken,
volgtijdelijkheid, …)
o Bespreek dit studietraject met je coach, ouders en eventueel de technisch
directeur Topsport van de federatie

Samenstellen van een programma waarbij je succesvol
kan zijn in zowel topsport als studie met respect voor
de nodige rust en ontspanning.

4. Inschrijving voltooien
Afhankelijk van de hoger onderwijsinstelling kan verwacht worden dat de inschrijving
voltooid wordt vooraleer het GIS wordt samengesteld
o Procedure op de website van de hoger onderwijsinstelling
o Voorinschrijving vaak online
o Persoonlijke inschrijving
o Verzamel de benodigde documenten
(zie website hoger onderwijsinstelling)

5. Topsportstatuut aanvragen
o Procedure website van de hoger onderwijsinstelling

Meenemen naar het gesprek:
• Tool ‘Bespreking studietrajectbegeleider’*
• Tool ‘Sportief weekschema’*
• Tool ‘Sportieve jaarplanning volgend academiejaar’*

o Verzamel de benodigde documenten (attest club / federatie, overzicht 		
sportieve prestaties, …)

Meer informatie of advies
Carrièrebegeleiding Sport Vlaanderen

Kristel Taelman

Hetty Boons

Carrièrebegeleider Topsport

Carrièrebegeleider Topsport

+32 477 68 52 06

+32 485 00 10 28

Kristel.taelman@sport.vlaanderen

Hetty.boons@sport.vlaanderen

www.sport.vlaanderen/carrierebegeleiding
o Meer informatie over topsport & studie
o Contactpersonen topsport per onderwijsinstelling
o Hulpmiddelen en tools*

