Stappenplan Topsport en Studiekeuze
Stap 1: Oriënteren

Bedenk wat je wil, kan én leuk vindt.
- Wat vind ik leuk om te doen?
- Waar ben ik goed in?
- Waar haal ik energie uit?
Praat hierover met je decaan of met je ouders/ vrienden of andere mensen die je goed kennen.
Als je het moeilijk vindt om er achter te komen wat je wil, kan én leuk vindt, kun je een studiekeuzegesprek
aanvragen met een studieadviseur van Fontys. Neem hiervoor contact op met topsportbeleid@fontys.nl

Stap 2: Verkennen en verdiepen

Als je een of meerdere opleidingen gevonden hebt, die je mogelijk wil gaan kiezen, bezoek dan een Open
Dag en een Meeloopdag.
Kijk op www.fontys.nl/topsport wat de topsportregeling inhoudt.
De Fontys topsportregeling faciliteert niet de inhoud van je studie, maar wel de organisatie van de studie in
combinatie met sport. Dat uitgangspunt is voor alle Fontys-opleidingen gelijk.
Per opleiding kan het wel verschillen hoe de topsportregeling wordt toegepast. Het is daarom belangrijk dat
je een Open Dag en Meeloopdag bezoekt van elke opleiding, die je mogelijk wil gaan kiezen.
Tip: vraag bij aanmelding voor een Open Dag of Meeloopdag of je een afspraak kan maken met iemand, die
je meer kan vertellen over de combinatie topsport & studie binnen die opleiding.
Vragen, die je kan stellen aan deze persoon zijn:
- Hoe kan ik het opvangen als ik lessen niet kan volgen vanwege trainingen?
o Mag ik bijvoorbeeld lessen volgen bij andere klassen?
o Of worden er lessen opgenomen, die ik kan terugkijken?
- Wat zijn de mogelijkheden wanneer ik door wedstrijden of trainingskampen niet aanwezig kan zijn
op een toetsmoment?
- Is dit een studie, waar je veel samenwerkt in groepjes? Of waar je veel praktijklessen hebt? Hoe kan
ik het eventueel oplossen als ik niet aanwezig kan zijn?

-

-

Is bekend wat ervaringen van andere topsporters met deze studie zijn? Zijn er bijvoorbeeld
‘struikelvakken’ voor topsporters? En wat zijn oplossingen daarbij?
Wanneer loop je stage binnen deze opleiding? En zijn er mogelijkheden om de stage zo te
organiseren dat ik wel aan de eisen voldoe en het ook kan combineren met trainingen en
wedstrijden? Mag ik bijvoorbeeld mijn stage uitspreiden over een langere periode?
Ik maak elk semester en elke lesperiode een planning, waarbij ik de knelpunten tussen topsport en
studie op een rijtje zet. Bij wie kan ik terecht om medewerking te vragen bij het oplossen van deze
knelpunten?

Johan Cruyff Academy in Tilburg kent een eigen toelatingsprocedure voor topsporters. Meer informatie
hierover vind je op: https://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Commerciele-Economie-Johan-CruyffAcademy-Tilburg/Toelatingseisen.htm

-

Stap 3: Aanmelden

Meld je aan voor je opleiding via www.studielink.nl
In studielink kun je meteen je topsport of talentstatus aanvragen.
- Wanneer je beschikt over een NT-, IT-, Selectie of A-status van NOC*NSF, kun je een Fontystopsportstatus aanvragen. Je hoeft dit dan alleen maar aan te vinken in Studielink.
- Wanneer je beschikt over een beloftestatus van NOC*NSF, dan kun je een Fontys-talentstatus
aanvragen. Je hoeft dit dan alleen maar aan te vinken in Studielink.
- Wanneer je beschikt over een RS1-status, kun je een Fontys-talentstatus aanvragen. Je dient dan je
topsportpas te uploaden in een link, die je wordt toegestuurd na aanmelding.
- Wanneer je niet beschikt over bovengenoemde statussen, maar wel voldoet aan de criteria voor een
Fontys-talentstatus, kun je deze aanvragen wanneer je zelf aanvullende informatie uploadt via de
link, die je wordt toegestuurd na aanmelding.
Deadlines voor het aanmelden voor eens studie zijn 15 januari voor studies met een numerus fixus en 1 mei
voor opleidingen zonder numerus fixus.

Stap 4: Studiekeuzecheck

Om zeker te weten dat je de juiste studie hebt gekozen ontvang je van de onderwijsinstelling een uitnodiging
voor een studiekeuzecheck. Dat kan een officiële toelatingsdag zijn, een gesprek, een dagje proefstuderen,
het invullen van een digitale vragenlijst of een andere activiteit die uitmondt in een advies.
Nadat je toegelaten bent tot de opleiding, wordt je Fontys topsport- of talenststatus toegekend. Je ontvangt
hier een bevestiging van per mail. Bewaar deze goed.
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