
BEN JIJ EEN (AANKOMEND) TOPSPORTER  
EN WIL JE GRAAG STUDEREN?
DAT KAN BIJ DE HAN. MET DE HAN-TOPSPORTREGELING 
KUN JE BIJ ALLE OPLEIDINGEN VAN DE HAN TERECHT. DE 
OPLEIDINGEN SPORTKUNDE EN FYSIOTHERAPIE HEBBEN 
ZELFS EEN SPECIALE TOPSPORTKLAS.

HAN.NL/TOPSPORTACADEMIE

HAN-TOPSPORT-
VERKLARING
Om als (aankomend) HAN-student 
gebruik te kunnen maken van de 
HAN-Topsportregeling, moet je een 
HAN-Topsportverklaring hebben. 

ER ZIJN ER 2 MOGELIJKHEDEN OM IN
AANMERKING TE KOMEN:
1.  Je hebt een erkende NOC*NSF status  
 (A-status, Selectie-status, HP-status, Bondsstatus,  
 Internationaal Talent, Nationaal Talent of Belofte),  
 waarmee je rechtstreeks in aanmerking komt voor de  
 HAN-Topsporverklaring. 

2. Als je één van de bij punt 1 genoemde statussen   
(nog) niet hebt, kun je toch in aanmerking komen 
voor de HAN-Topsportverklaring. Elke aanvraag 
bekijken we kritisch, waarin we onder andere kijken 
naar je niveau en trainingsomvang. Je tak van sport 
zal in ieder geval een erkende topsportdiscipline  
(nocnsf.nl/topsportdisciplines) moeten zijn én je  
sport dien je te beoefenen op minimaal nationaal  
(senioren) niveau. 

HAN-TOPSPORTVERKLARING AANVRAGEN?
Ga naar han.nl/topsportacademie en vul het
formulier in. Wij nemen daarna contact met je op. 

HEB JE NU AL VRAGEN?
Mail dan naar topsportacademie@han.nl.
Hoe eerder we weten dat jij als topsporter bij ons komt 
studeren, hoe meer we voor je kunnen regelen. 
Neem dus op tijd contact met ons op, liefst in de 
periode april/mei voor de start van het studiejaar. 
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De HAN Topsport Academie biedt 
jou mogelijkheden om je studie zo 
goed mogelijk af te stemmen op je 
sportactiviteiten. Samen met jou, want 
jij zult zelf ook goed moeten plannen 
en communiceren met docenten en 
studenten binnen jouw opleiding.

De HAN biedt flexibel onderwijs aan, 
zodat je jouw sport zo optimaal mogelijk 
kunt combineren met je studie. Je traject 
is maatwerk: je maakt afspraken met de 
opleiding over hoe jouw persoonlijke 
programma eruit ziet. 

JE KUNT DAARBIJ IN GOED OVERLEG WELLICHT 
GEBRUIK MAKEN VAN DE VOLGENDE VOORZIENINGEN:
•   Roosters aangepast op jouw trainingstijden
•   Spreiding of verschuiving van tentamens 
 bij wedstrijden en trainingskampen
•   Vervangende opdrachten bij verzuim van  
 verplichte colleges
•   Faciliteiten voor onderwijs op afstand,  
 zoals het opnemen van hoorcolleges
•   (Werk)colleges volgen binnen andere klassen

DAARNAAST ZIJN ER NOG HAN-BREDE VOORZIENINGEN 
WAARVAN JE GEBRUIK KUNT MAKEN, ZOALS:
•   Begeleiding door een coördinator van de  
 HAN Topsport Academie over jouw voortgang  
 binnen de combinatie van topsport en studie
•  Workshops (zoals timemanagement, plannen en het  
 combineren van topsport en studie)
•  Mogelijk financiële ondersteuning uit het  
 Profileringsfonds bij studievertraging door je sport
•  Kosteloos gebruik maken van de fitness-faciliteiten  
 van het Sportmedisch Adviescentrum SENECA in   
 Nijmegen; HAN-topsporters in Arnhem krijgen de  
 studentensportkaart vergoed.

SPECIAAL VOOR JOU:  
DE TOP SPORTKLAS
De HAN heeft 2 speciale topsportklassen waarin sport en studie 
optimaal op elkaar afgestemd zijn. De bacheloropleidingen 
Fysiotherapie en Sportkunde bieden een topsportklas aan.  
‘s Ochtends trainen, dan naar school en ‘s middags weer 
trainen. Op die manier kun je sporten en studeren in de meest 
ideale vorm! 

Een belangrijk deel van het onderwijs van deze opleidingen 
vindt plaats op het terrein van het TeamNL centrum Papendal 
in het Sport– en Onderwijsgebouw van de HAN. Je zit in de klas 
met alleen maar topsporters, dus kun je handig tips uitwisselen. 
Iedereen begrijpt elkaar. En je hebt de mogelijkheid om je 
lessen flexibel te volgen als je in het buitenland zit. 

Kijk op han.nl/topsportacademie 
voor meer informatie. 

WIL JIJ DE TOP 
IN JOUW SPORT 
BEHALEN EN EEN 
HBO-STUDIE 
AFRONDEN? 
DAT KAN!


