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Topsportklimaat: 'De beïnvloedbare maatschappelijke en sportorganisatorische 

omgeving waarin sporters zich tot topsporters kunnen ontwikkelen en prestaties 

kunnen leveren op het hoogste niveau in hun tak van sport.' 

 
 

Beoordeling onderwijsondersteuning 

Talenten beoordelen de ondersteuning vanuit hun onderwijsinstelling in het hoger 

onderwijs met een 6,3 lager dan op het voortgezet onderwijs. Een kwart geeft een 

rapportcijfer lager dan een 6; CTO talenten zijn het minst positief.  

Beoordeling ondersteuning voortgezet onderwijs en 

vervolgonderwijs (rapportcijfer) 

 
Totaal CTO/NTC RTC Anders 

Voortgezet onderwijs 7,1 7,2 7,8 6,2 

Vervolgonderwijs 6,3 6,2 6,5 6,3 

 

70% van de topsporters heeft geen schriftelijke overeenstemming met de 

onderwijsinstelling over de afstemming tussen topsport en onderwijs. 
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Op het voortgezet onderwijs word je echt geholpen. Bij het 
vervolgonderwijs is het afhankelijk van de instelling waar je zit. 
Talent CTO 

Op het voortgezet onderwijs is het systeem goed, maar docenten moeten 
de bereidheid hebben om extra uitleg te geven. Het kost heel veel moeite 
voor leraren en dat doen ze (vaak) vrijwillig. Sommige leraren houden 
heel erg van sport en vinden het daardoor niet erg. 
Talent CTO 
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Tevredenheid topsportfaciliteiten en/of personen van je onderwijsinstelling 
waar je tijdens je meest recente opleiding gebruik van maakt(e)? 
(% tevreden in 2015) 

Topsporters Talenten
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Heeft topsportbeoefening je onderwijsloopbaan  op het MBO, HBO of WO 
beïnvloed?
Volgens sporters met een A-, B- of HP-status in 2015 (in procenten)

WO HBO MBO

Ik wil geneeskunde studeren, maar dit wordt niet aangeboden in de stad 
waar ik train en woon. Ook wordt er gezegd dat het niet te combineren 
is. Dus ik heb maar voor een tussenjaar gekozen. 
Topsporter CTO 
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Weinig HBO’s/Uni’s hebben goede begeleiding dus dan is de keuze om geen 
studie te volgen makkelijker te maken. 
Talent CTO 

De combinatie van Topsport en HBO ((pre-)master) opleidingen 
werd niet goed begeleid. De begeleiding vanuit de [naam 
onderwijsinstelling] is minimalistisch en zeer amateuristisch.  
Topsporter CTO 
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30% van de topsporters weet niet wie de contactpersoon van zijn 

onderwijsinstelling is bij knelpunten in de ondersteuning. 

40% van de topsporters geeft aan dat de topsportcarrière vooral een negatieve 

invloed heeft gehad op de studieloopbaan. Met name sporters die een WO-

opleiding volgen geven dit aan (53%). 

Steeds meer topsporters (42%) kunnen voltijds hun sport beoefenen. Het verschil 

met vorige jaren (29% in 2011) zit hem met name in het niet hoeven te werken 

(voltijd/deeltijd) naast de topsportloopbaan. Tevens volgen minder sporters in 

2015 een parttime of voltijdse studie naast hun topsportloopbaan dan in 2011.  
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Conclusie 

Topsporters en talenten op het voortgezet onderwijs zijn over het algemeen 

behoorlijk tevreden, met name op Topsport Talentscholen. In het vervolgonderwijs 

liggen de grootste uitdagingen. Het aantal topsporters dat een (parttime) studie 

volgt naast hun sport daalt. 

 

Concrete adviezen 
 

 Besteed meer aandacht aan de financierbaarheid van de studie. 

 Bied meer maatwerk als het gaat om Bindend Studie Advies (BSA) en Bindend 

Afwijzend Studieadvies (BAS). 

 Creëer meer mogelijkheden voor flexibel leren middels digitaal onderwijs en 

toetsen. 

 Bied meer maatwerk als het gaat om vrijstelling van vakken. 

 Verbeter de individuele studiebegeleiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

 

De 4-meting van het Topsportklimaat is uitgevoerd in opdracht van NOC*NSF, met 

ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- 

en Organisatiewetenschap, in samenwerking met het Mulier Instituut.  

 

Universiteit Utrecht 

Prof. dr. Maarten van Bottenburg 

Bake Dijk, MA 

 

Mulier Instituut 

Dr. Agnes Elling 

Drs. Remko van den Dool 

Niels Reijgersberg, MSc 

 

Voor verdere informatie over de 4-meting van het Topsportklimaat kunt u contact 

opnemen met Bake Dijk via B.Dijk@uu.nl.  
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