Feiten & Cijfers

Studiekosten
2021-2022

Collegegeld

€ 2.163
Eerste jaars studenten betalen de helft van het collegegeld
Studenten aan de lerarenopleiding krijgen een extra jaar
halvering van het collegegeld. Kijk voor meer informatie op
rijksoverheid.nl

Studieboeken

€ 300
De kosten van de literatuur berekend over 4 jaar.

Medische keuring

€ 115
Vóór aanvang van de studie moet de student een medische
sportkeuring (af te nemen door een SMA)
ondergaan en indienen.

Sportkleding

€ 355 - € 830
Kosten verplicht kledingpakket afhankelijk van wat je al hebt. Je
moet beschikken over juist schoeisel, kleding en materialen.

Kamp

€ 100 - € 150
De kosten voor het kamp in het eerste jaar betreﬀen ongeveer €150,en in het tweede jaar ongeveer € 100,-. Binnen de opleiding kennen
we nog meer kampen echter deze zijn optioneel. Kostenloze
alternatieven worden geboden.

Laptop
Fontys Sporthogeschool heeft een keuze gemaakt voor ‘Het Nieuwe
Werken’ en daaraan gekoppeld ‘Het Nieuwe Leren’. Het hele netwerk in
het nieuwe gebouw is ingericht op wireless gebruik. Om daar zo goed
mogelijk op aan te sluiten, adviseren wij (aankomende) studenten om
met een eigen laptop te werken.
Voor meer info kijk op www.surfspot.nl

Studievoortgang
Te behalen studiepunten

Eenjarig propedeuse = 60 studiepunten
Uitzonderlijke gevallen of situaties worden voorgelegd aan de Examencommissie

2 keer per jaar een studieadvies
Je ontvangt een voorlopig advies in februari en een
bindend advies in september.

Bindend positief
studieadvies bij 60
punten

Bindend negatief
studieadvies minder
dan 60 punten

Bij bijzondere omstandigheden kan het advies worden uitgesteld.
Hierbij wordt er nog geen bindend advies gegeven.

Studentenbegeleiding

Fontys Sporthogeschool besteedt veel aandacht aan de begeleiding van
studenten. Docenten begeleiden je intensief tijdens de onderwijsactiviteiten.
Een studiecoach heeft aandacht voor mogelijke persoonlijke(leer)
vraagstukken, motivatieproblemen, functiebeperkingen of moeilijke
thuissituaties. Tevens biedt Fontys de mogelijkheid tot doorverwijzing naar
decaan bij studiekeuze en/of- aanpak of een eerstelijns psycholoog.

Studeren met een beperking

Studenten met een functiebeperking kunnen soms meer tijd en energie
nodig hebben dan studenten zonder beperking. Fontys heeft daar alle
begrip voor en daarom begeleiden we deze studenten extra.
Fontys.nl/fontyshelpt

Ouderbetrokkenheid
De overstap van het middelbaar onderwijs naar het HBO is voor veel
studenten erg groot. Maar ook voor ouders! Echter de student bepaalt
zelf wanneer de communicatie met school wordt uitgebreid naar
communicatie met student én thuisfront. Elke student heeft recht op
een goede samenwerking tussen school en thuis. Onze student bepaalt
zelf wat hij met dat recht doet.

Topsport & Studie

Wanneer je beschikt over een Topsport- of Talentstatus, kun je
voorzieningen uit de topsportregeling aanvragen. De topsportregeling
faciliteert topsporters en talenten op het gebied van sport wel bij de
organisatie van hun studie, maar niet bij de inhoud ervan.
Fontys.nl/topsport

Cijfers
Studenten aantallen
nieuwe 20/21

Totaal

ALO

209*

680

SPORTKUNDE

287

869

TOTAAL STUDENTEN

496

1549

* Inclusief 43 Pabo-ALO studenten

Propedeuserendement
ALO
(september 2019)

64 %

64 % Behaald propedeuse na 1
jaar.

70 %

70 % door naar jaar 2
(Incl bijzondere omstandigheden)

Tevredenheid ALO
ALGEMEEN

3.9 / 5.0

DOCENTEN

3.9 / 5.0

OVERIG
Is het verstandig om op
kamers te gaan?
Landelijk gezien blijven relatief veel HBO-studenten thuis wonen.
Eindhoven is wel een echte studentenstad met veel kamers en
activiteiten.

Vestide

CAMELOT EUROPE

Hoe druk krijgt je het als
student met de studie?
12 uur

7 uur

Theorie

Praktijk

16 uur

5 uur

Stage

Zelfstudie

Totaal 40 uur

Waar komen afstudeerders
terecht?
87%

Werkt na de studie op niveau

11%

Start met vervolgopleiding

Na je bachelor
MASTER

BACHELOR

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Propedeuse

Jaar 4

Master
Jaar 5

Diploma

Diploma

Meer informatie over onze masters kun je terecht op:
mastersportenbewegingsonderwijs.nl

www.fontys.nl/ALO

