ACTIEPLAN FLEXIBEL
ONDERWIJS EN TOPSPORT
(FLOT)
•

Ondertekend door 28 universiteiten en hogescholen

•

Ter verbetering van het onderwijs- en carrièreperspectief
van topsporters

•

Samengesteld voor en door ondertekenende partijen
uit het hoger onderwijs en NOC*NSF,  ondersteund en
goedgekeurd door het ministerie van OC&W

•

Werken vanuit 5 thema’s:
• Competentiegerichte studiekeuze
• Flexibel Onderwijs
• Financieel haalbaar onderwijs
• Transparantie aangeboden faciliteiten
• Borging in beleid

COLOFON:

HAN Topsport Academie
www.han.nl/topsportacademie
topsportacademie@han.nl
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SPORTERS

• Aantal sporters dat gebruik maakt van de
HAN-topsportregeling: 135, waarvan:
• 34 in Topsportklas Sportkunde (jaar 1-4)
• 16 in Topsportklas Fysiotherapie (jaar 1-5)
• Van deze HAN-topsporters heeft 43% een topsport- of
talentstatus van NOC*NSF. De overige studenten zijn
minimaal actief op het hoogste landelijke sportniveau of
zijn onderdeel van een regionaal trainingsprogramma en
hebben potentie zich te ontwikkelen tot sporter met een
NOC*NSF status.
• 47% man – 53% vrouw

WAT DOET DE
HAN TOPSPORT ACADEMIE?

Actief in 27 takken
van sport

SPORTEN

• Actief in 27 takken van sport
• Top 10: Judo, voetbal, handbal,
wielrennen, atletiek, volleybal,
basketbal, paardensport,
hockey, schaatsen.

• Beoordelen aanvragen
HAN-Topsportregeling
• Uitgeven HAN-Topsportverklaring
• Afstemming met BVO’s en
TeamNL centrum Papendal over
instroom en voortgang sporters
• Gesprekken met (aankomende)
HAN-topsporters en opleidingen
• Gesprekken met collega’s binnen
de HAN over toetsen, adviseren,
bemiddelen en organiseren
• Voorlichting VO en MBO over
studeren als topsporter op het HBO
• Deelname aan netwerk HAN
Studiesucces
• Opstellen Topsportbeleid
• Bijeenkomsten en activiteiten
gericht op duale carrière (intern en
extern)

WAT STUDEREN DE SPORTERS?

• Studenten in 33 verschillende opleidingen
• Top 5: Sportkunde,
Fysiotherapie, ALO,
Werktuigbouwkunde,
Bedrijfskunde
• Thema’s studie
• 66% Gezondheid en Sport
• 18% Economie en Management
• 13% Techniek
• 2% Educatie

VOORDELEN HAN-TOPSPORTREGELING
• Flexibel rooster
• Mogelijkheid tot flexibel toetsen
• Uitstel BNSA soms mogelijk, topsport is
bijzondere omstandigheid
• Afspraken over aanwezigheidsplicht
• Toegang tot online onderwijs
• Profileringsfonds
• Mogelijkheid tot spreiden onderwijs,
inclusief stage
• Topsportcoördinator als aanspreekpunt

SAMEN MET:
•
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Sporters, coaches en ouders
Decanen
SLB’ers
Onderwijsinstellingen FLOT
NOC*NSF en Ministerie
van OC&W
Sportbonden
Topsportklassen HAN
TeamNL centrum Papendal
HAN Studiesucces
Topsport Gelderland
Onderwijsnetwerk Gelderland

