
   
 

Topsport en Fysiotherapie 

Doe je aan topsport en wil je ook studeren? Dat kan op Papendal! De Topsportklas 

Fysiotherapie start eenmaal in de 2 jaar. De volgende klas start in studiejaar 2022‐2023. 

Sport staat bij ons op de 1e plaats. De topsportklas is bestemd voor (ex) topsporters die 

naast hun topsportcarrière de studie Fysiotherapie willen volgen én voor sporters die een 

omvangrijk trainings‐ en wedstrijdprogramma hebben met de ambitie de top te halen. 

Hoe ziet je onderwijs eruit bij de topsportklas van Fysiotherapie aan de HAN? 

Rooster 

Deze topsportklas Fysiotherapie kenmerkt zich door een aangepast rooster en opbouw van 

de opleiding. De lesactiviteiten krijg je op maandag tot en met donderdag van ca 11.00 tot 

15.00 uur. Dit geeft jou de ruimte om vroeg in de ochtend en in de middag/avond te 

trainen. 

Locatie 

Lesactiviteiten zullen de eerste jaren met name plaatsvinden op TeamNL centrum Papendal. 

Zo hebben studenten, die ook sporter zijn van Team NL Centrum Papendal, weinig reistijd 

en daardoor meer tijd om te studeren of trainen. Daarnaast kan er ten alle tijden gebruik 

gemaakt worden van de faciliteiten in Nijmegen. 

Het onderwijs 

Het onderwijs is vraaggestuurd. Daarnaast is er voldoende structuur om de combinatie met 

sport zo efficiënt mogelijk te maken. De theorie leer je vooral zelfstandig en in kleine 

peergroepen. Dit gebeurt aan de hand van digitaal beschikbare bronnen en opdrachten uit 

de bijeenkomsten. Tijdens praktijkbijeenkomsten werk je samen met je peergroep aan 

opdrachten, waarbij ouderejaarsstudenten en docenten feedback geven op je ontwikkeling. 

Samen leren staat centraal.   

Wees goed voorbereid!  

Je studie‐ en leeractiviteiten zijn verspreid over een langere periode dan bij de reguliere 

opleiding Fysiotherapie. Dit maakt dat je minder bijeenkomsten per week hebt en dus 

langer over je studie doet. Je propedeuse doorloop je in 1,5 jaar in plaats van 1 jaar. Er is 

geen verkort programma mogelijk. Mocht je willen versnellen dan kan dat later in je 

onderwijsprogramma.  

Als je in de topsportklas begint, maak je de opleiding Fysiotherapie (in principe) ook af in 

deze klas. Het leven van een topsporter op Papendal is echter onzeker. De mogelijkheid 

bestaat dat je uit een selectie moet en dus niet meer mag trainen op Papendal. Als dit 

gebeurt of je besluit zelf te stoppen, dan mag je in de topsportklas blijven en je studie 

gewoon afmaken. 

 



   
 

Lees meer over: 

 De Topsportklas bij Fysiotherapie 

 Topsport en studie aan de HAN 

Meer weten? Mail dan naar: topsportvoorziening.fysiotherapie@han.nl. 


