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Lectoraat Topsport en Onderwijs HvA, Ministerie OCW en TeamNL starten
samenwerking
Per medio april 2018 gaan het lectoraat Topsport en Onderwijs van de Hogeschool van
Amsterdam, het Ministerie OCW en TeamNL samenwerken. Het partnership richt zich op
het nog verder verbeteren van de mogelijkheid voor topsporters om succesvol de combinatie
topsport en studie te realiseren. Daarom is eerder onder andere al het actieplan Flexibel
Onderwijs en Topsport (FLOT) opgezet.
In het kader van de nieuwe samenwerking is Stephan Hakkers, als medewerker, fulltime
aangesteld tot in ieder geval april 2019. Zijn eerste opdracht is om te onderzoeken of er (nog
meer) winst te behalen valt door bestaande regelgeving zo nodig beter aan te laten sluiten op de
specifieke situatie en het specifieke belang van studerende topsporters en talenten. Daarnaast
gaat hij de voorzitter van het actieplan FLOT, Fred Voncken (namens het Ministerie van OCW)
ondersteunen om het actieplan FLOT, dat inmiddels door ruim 30 hogescholen en universiteiten
is ondertekend, te verdiepen en te verbeteren. Ook zal hij onder leiding van de voorzitter
onderzoeken hoe de afstemming in de gehele onderwijskolom - universitair/ hoger onderwijs,
voortgezet onderwijs (Stichting LOOT) en MBO - kan worden geoptimaliseerd. Tot slot zal hij
voorstellen uitwerken gericht op het beter beschikbaar komen van data over topsport en
onderwijs. Belangrijk element hierbij is om met NOC*NSF, de sportbonden en het Ministerie van
OCW te onderzoeken of bestaande gegevens, bijvoorbeeld van DUO en van NOC*NSF, met
instemming van topsporters zelf, geanalyseerd kunnen worden. Hierdoor ontstaat een goed
inzicht in wat de beslissende factoren kunnen zijn voor een succesvolle combinatie van topsport
en onderwijs.
Stephan Hakkers heeft een ruime ervaring in zowel het onderwijs als de sport. Hij is enthousiast
over zijn nieuwe uitdaging: ‘Vanuit het lectoraat heb ik de laatste jaren vooral clubs, bonden en
scholen in het buitenland geadviseerd over de combinatie topsport en onderwijs. Ik kijk er naar
uit om mijn kennis en ervaring voor deze opdracht in te zetten en daarmee verschil te kunnen
maken voor het sporttalent in eigen land’.
Els van Kernebeek van TeamNL Athlete Services: ’Deze samenwerking toont eens te meer hoe
belangrijk TeamNL de combinatie Topsport en Onderwijs vindt. Er is de afgelopen jaren al veel
bereikt. Zo heeft TeamNL een eigen medewerker, Wanda Schapendonk, in dienst die volop bezig
is met het thema Topsport en Onderwijs. Nu kunnen we de echte doorstap maken in het belang
van onze studerende topsporters en talenten’.
Voorzitter FLOT, Fred Voncken: ‘Onze samenwerking dient uiteindelijk om de topsporter zijn/haar
ambitie voor de sport parallel te laten lopen met de ambitie voor het onderwijs. Dit is in de eerste
instantie de verantwoordelijkheid van de topsporter; het FLOT kan hierbij ondersteunen’.
Lector Topsport en Onderwijs, Cees Vervoorn: ‘Deze samenwerking is een mooie ontwikkeling
voor elke (talentvolle) topsporter om zijn/haar talenten maximaal te ontwikkelen, zowel in de
sport als in het onderwijs en uiteindelijk de stap naar een passende positie in de maatschappij.’

