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Studie en topsport zijn doorgaans lastig te 

combineren. NOC*NSF ontwikkelde daarom 

het actieplan Flexibel Onderwijs en Topsport, 

waardoor topsporters zich op beide 

gebieden kunnen ontwikkelen. In Nederland 

is CAH Vilentum in Dronten met de studie 

Hippische bedrijfskunde de enige die dit 

traject binnen hippisch beroepsopleidend 

Nederland aanbiedt. Vorig jaar ontving deze 

school de topsportstatus van het NOC*NSF. 

Topsport en studie
hAndhAnd in

Op zOek naar HippiscHe tOpspOrtvriendelijke studie?
nadat CaH Vilentum zelf contact zocht met nOC*nsF voor de mogelijkheden van een topsportvrien-
delijke studie, kreeg de school vorig jaar groen licht. Het convenant met nOC*nsF werd afgelopen 
september ondertekend. Op de open dagen van CaH Vilentum zal de school veel aandacht besteden 
aan de mogelijkheden voor studenten. 
CaH Vilentum beschikt ook over een eigen stal waar studenten hun paard kunnen stallen. Deze stal 
wordt gerund door studenten, voor studenten. Op deze manier is het mogelijk je paard mee te nemen 
en tegen een gunstige prijs te stallen en van alle faciliteiten gebruik te maken. 
Ben je benieuwd naar de mogelijkheden om als topsporter te studeren aan CaH Vilentum? Bezoek 
een open dag, kijk op de website www.cahvilentum.nl of neem contact op met ruth van der Beek, stu-
dieleider Hippische bedrijfskunde (tel. 088-0206283).

Het NOC*NSF heeft een lijst 
opgebouwd van opleidings-
instituten die volgens deze 
topsportvriendelijke methode 
mogen werken. Tot vorig jaar 

ontbrak op die lijst nog een hippische studie 
op hbo-niveau. Ruth van der Beek, studieleider 
Hippische bedrijfskunde bij CAH Vilentum, vertelt 
over de toekenning van deze status: “Wij von-
den het een groot gemis dat er nog geen hip-
pische hbo-studie op topsportvriendelijke basis 
kon worden aangeboden, aangezien hier zeker 
behoefte aan is. Deze behoefte willen wij graag 
naar een hoger plan tillen. We willen de hippi-
sche topsport graag onze faciliteiten aanbieden 

om de studie met de sport te kunnen combine-
ren. NOC*NSF heeft de topsportstatus in principe 
uitgegeven aan de hele school, maar intern is 
besloten dit het eerst uit te gaan rollen voor 
Hippische bedrijfskunde. Maar ook bijvoorbeeld 
schaatsers of wielrenners moeten op termijn 
kunnen deelnemen.”

aanpassing Op spOrtscHema
In samenspraak met de KNHS werd de opleiding 
Hippische bedrijfskunde van CAH Vilentum top-
sportvriendelijk ingericht. Hierbij zal de huidige 
opleiding Bedrijfskunde worden afgestemd op 
de individuele training en wedstrijdprogramma’s 
van topsportstudenten. “We hebben nu een 
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eisen aan  
tOpspOrters
Wanneer ben je dan topsporter ge-
noeg om in aanmerking te komen voor 
de begeleiding? In de paardensport 
wordt onderscheid gemaakt tussen 
drie groepen talenten die aan het ac-
tieplan Flexibel Onderwijs en topsport 
kunnen deelnemen: internationaal ta-
lent, nationaal talent en beloftes. 
-  Internationaal talent: lid rabo talen-

tenteam, opname in a- of B-kader 
young riders

-  nationaal talent: opname in a- of B-
kader junioren of pony’s

-  Belofte: minimaal Z2 dressuur, ZZ 
springen of Z eventing, minimaal 
drie actieve startpassen. Geselec-
teerden voor rabo regiotrainingen.

wat wordt de topsporter geboden?
-  De les- en examentijden worden 

rondom de wedstrijdagenda van de 
topsportstudent gepland. 

-  De topsporter kan eventueel een 
vrijstelling krijgen voor bepaalde 
modules op basis van eerder ver-
worven competenties. 

-  De hogeschoolfaculteit biedt spe-
ciale voorzieningen en persoonlijke 
studiebegeleiding aan. 

-  Het studeren moet financieel haal-
baar blijven voor de topsporter zon-
der grote meerkosten voor sport of 
studie.

samenwerkingsovereenkomst met NOC*NSF. 
Samen met de topsportstudenten stellen we 
een plan op zodat zij toch binnen vier jaar hun 
diploma kunnen halen. We stemmen het les- en 
examenprogramma af op de wedstrijdplanning. 
Dan bekijken we wat de student eventueel mist 
en wordt er een ander moment van toetsing 
gepland”, legt Van der Beek uit. 
“De eisen van deze topsportstatus worden be-
paald door NOC*NSF. Die beslist of de student 
die zich meldt ook daadwerkelijk een topsporter 
is. Wanneer de student groen licht krijgt, wordt 
er op school iemand aangewezen die de stu-
dent gedurende zijn hele studie begeleidt. De-
gene die bij ons op school daarvoor aangesteld 
is, heeft zelf op topsportniveau geschaatst en 
bovendien op een topsportschool gewerkt en 
weet zodoende goed hoe je topsport en studie 
kunt combineren.” 

Het Belang van studie
Vooral binnen de paardensport kan het voor een 
topsporter erg belangrijk zijn om toch een bedrijfs-
kundig diploma op zak te hebben. “Hier besteden 
wij ook in onze werving veel aandacht aan”, zegt 
Van der Beek. “Vooral binnen de hippische sec-
tor is bedrijfskundige kennis geen overbodige 
luxe. De meeste hippische topsporters kunnen 
niet leven van de sport, maar hebben hiernaast 
vaak een bedrijf in de vorm van een pensionstal, 
handelsstal of manege. Daarom worden onze 
bedrijfskundige vakken erg specifiek toegespitst 
op de hippische sector. Ook kunnen wij mooie 
kansen bieden. Wij zijn bijvoorbeeld de moge-
lijkheden aan het onderzoeken om onze hoge-
schoolfaculteit te betrekken bij de organisatie van 
CSI-concoursen in de omgeving. Hierdoor zouden 
studenten de exclusieve mogelijkheid krijgen om 
hier bijvoorbeeld aan deel te nemen. De studie 
bestaat uit zo’n zeventig procent bedrijfskundige 
vakken en dertig procent paard-gerelateerde vak-
ken. De studenten worden dus breed opgeleid. 

Topsport en studie
hAnd

‘veel discipline en zelfstudie nOdig zOnder tOpspOrtstatus’
Liza Groot severt uit ruurlo is vierdejaarsstudent Hippische bedrijfskunde aan CaH Vilentum. na het vwo kreeg 
ze de mogelijkheid om de vierjarige opleiding in drie jaar af te ronden. Inmiddels zit ze in de afstudeerfase. naast 
haar studie presteert de twintigjarige Liza op hoog niveau in de reiningsport. Voor haar kwam het programma 
dat nu met nOC*nsF is opgestart te laat, maar het lijkt haar een goede ontwikkeling. 
“Ik ben fanatiek reiningamazone en rijd momenteel mee in het a-kader van de young riders. Ik ben twee keer 
nederlands kampioen geweest, heb een aantal CrI’s gewonnen en kwam meerdere malen op Europese kampi-
oenschappen aan de start. De laatste jaren ben ik ieder jaar voor het nederlandse team geselecteerd en uitge-
zonden. De topsportstatus van CaH Dronten vind ik een mooie toevoeging voor de school, maar ook zeker voor 
een student die topsport bedrijft. Ik heb er helaas zelf geen gebruik van kunnen maken, maar het is goed dat de 
mogelijkheid nu bestaat.” 
Zelf merkte de amazone niet veel belemmeringen tijdens haar studie. “Met goed plannen kon ik alles redden, 
maar dat vergde soms wel veel discipline. Ik lichtte de leraren wel in over mijn internationale wedstrijden en nam 
dan vaak gewoon ‘vrij’. Wanneer er dan inlevermomenten waren, zorgde ik dat ik het al af en ingeleverd had voor-
dat ik op stap ging. Wel heb ik een heel aantal lessen moeten missen, maar met zelfstudie heb ik het toch gered. 
Met de nieuwe topsportstatus van de studie is dit niet meer nodig. Door de topsportstatus heeft een topsporter 
de mogelijkheid om topsport met studie te combineren, en dat vind ik een mooi uitgangspunt.”

Dit heeft als groot voordeel dat de topsporter na 
een carrière in de sport ook buiten de sector aan 
het werk kan.” EXTRA
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