
Aan deze tekst kan men geen rechten ontlenen.

STUDEREN EN TOPSPORT
Jij combineert topsport met een hbo-opleiding. Door alle 
wedstrijden en trainingen heb je een grotere kans op 
studievertraging. Daarom leveren wij maatwerk, waardoor je 
de studie toch kunt combineren met topsport. Daarvoor moet 
je aantonen dat je onder de definitie topsport valt. Zo kan 
topsport toch samen gaan met studeren.

MOGELIJKHEDEN
De mogelijkheden zijn afhankelijk van jouw sport en van de 
opleiding die je doet. We bieden je een studie- en sportplan op 
maat. Je komt hiervoor in aanmerking als je:
• beschikt over een A en HP status (NOC*NSF) of
•  een NOC*NSF status hebt met een talentprofiel Internationaal

Talent (IT), Nationaal Talent (NT) of Belofte (B).
•  Als je een Regiostatus Junior of Senior hebt, werkt bij erkende

sportbonden of werkt met groepen sporters met talentstatus
of hoger in een sport die door NOC*NSF erkend is, kun je na
toetsing voor de Avans regeling in aanmerking komen.

Is het bovenstaande niet van toepassing, maar denk je
toch voor de regeling in aanmerking te komen, neem
dan contact op met een Studentendecaan.

AFSPRAAK
Laat ons snel weten dat jij aan topsport doet: Vul voor 
het aanvragen van topsportvriendelijke faciliteiten eerst 
het inventarisatieformulier op studentinfo.avans.nl in. De 
coördinator topsport van Avans stelt vast of je aan de criteria 
voldoet. Als dat het geval is, dan kun je een afspraak maken 
met een studentendecaan.

In dat gesprek verkennen beiden wat wel en wat niet mogelijk 
is. De studentendecaan vertelt je over de procedure en 
inventariseert de te verwachten knelpunten. Het kan zijn, 
dat jij in dit intakegesprek tot de conclusie komt, dat je het 
komende jaar nog niet jouw topsport met een hbo-studie kunt 
combineren.  

Als de combinatie topsport en studeren voor jou mogelijk is, leg 
je jouw inventarisatie voor aan de topsport contactpersoon van 
je opleiding. Samen stel je een geïntegreerd studie-sportplan 
op. Met afspraken over je planning en hoe je je studiepunten 
gaat behalen. Na een advies van de studentendecaan sluit de 
examencommissie met jou een onderwijsovereenkomst.

INFORMATIE
Maak een afspraak met een studentendecaan via de 
Studenten Informatie Balie in Breda, ‘s-Hertogenbosch en 
Tilburg: 088 - 525 75 50. Of loop even binnen bij de balie op 
jouw locatie.

STUDENTWIJZER
Informatiefolder studentendecanaat
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https://studentinfo.avans.nl/services/topsport-en-studie/studeren-en-aan-topsport-doen



