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INLEIDING

Wat na de Topsportschool?

18+ programma
Eens de speler de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en zijn middelbare
studies heeft afgemaakt, kunnen zich verschillende hypotheses voordoen,
in functie van de persoonlijke voorkeuren en carrièreplanning van de speler
in kwestie.

INHOUD

De VVG is bereid haar medewerking te verlenen in de carrièrebegeleiding.

WAT NA DE TOPSPORTSCHOOL?
18+ PROGRAMMA

Volgende richtlijnen dienen hierbij in acht te worden genomen:
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a. Het dient in de eerste plaats gezegd dat de speler zelf verantwoordelijk is voor
zijn carrièreplanning en hiertoe zelf de nodige initiatieven dient te nemen.
De VVG is wel bereid de speler te begeleiden op basis van de haar
beschikbare know-how.

HOGERE STUDIES IN BELGIE
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HOGERE STUDIES IN BUITENLAND
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PROFESSIONELE AMATEURS
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b. De omvang van de tegemoetkoming dient van die aard te zijn dat het
wordt ervaren als een stimulans en geenszins mag leiden tot gemakzucht
of profitariaat.
De prikkel om goed te blijven presteren en zich ten volle in te zetten moet
blijven bestaan.
In geval van ‘misbruik’ wordt de steun onmiddellijk stopgezet.

MOGELIJKHEDEN/HYPOTHESES

c. De tegemoetkoming is gebaseerd op basis van wederkerigheid.
M.a.w. dient de VVG van de speler in kwestie een return te krijgen.
Deze en eventueel nog andere voorwaarden of basisprincipes dienen te worden
neergelegd in een charter te ondertekenen door de speler in kwestie.
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Mogelijkheden/hypotheses
Hogere studies in België (Vlaanderen)
Hogeschool
Speler neemt als 1ste contact op met de hogeschool en daarna zal de VVG deze
instelling contacteren en zien welke topsportfaciliteiten zij kunnen geven.
Universiteit
Een bijzondere overeenkomst met de VUB (mogelijkheid tot topsportstatuut
A of B al naargelang het niveau van de speler) bestaat.

Topsport en studeren
Wist je dat topatleten zoals Sebastien Godefroid (zilveren medaille zeilen
tijdens de Olympische Spelen 1996 te Atlanta) en Ann Simons (bronzen
medaille judo tijdens de Olympische Spelen 2000 te Sydney) ondertussen
ook hun universitair diploma van de VUB op zak hebben?
Aan de Vrije Universiteit Brussel is een topsportcarrière perfect
te combineren met een universitaire opleiding. Het speciale
begeleidingsprogramma ‘Topsport en Studie’ begeleidt al ruim
15 jaar lang talentvolle studenten op sportief, studie- en logistiek vlak. En met
succes want ruim 72% van de studenten (beschuouwd over alle studiejaren)
rondt hun studiejaar met succes af, een slagingspercentage dat ruim
10% hoger ligt dan het gemiddelde slagingspercentage van de totale
studentenpopulatie. Ook de sportieve prestaties zijn het vermelden waard
met veelvuldige selecties voor nationale ploegen en diverse medailles op
Europese en Wereldkampioenschappen voor onze studenten.

Om de combinatie tussen topsport en een universitaire opleiding nog meer
te optimaliseren heeft de Vrije Universiteit Brussel convenanten afgesloten
met verschillende topsportfederaties. Ook de Nationale Loterij werkt, door
middel van de Lotto-Studiebeurzen, mee aan een succesvolle sport- en
studiecarrière van onze studenten.
Voor bijkomende info:
www.vub.ac.be/infovoor/toekomstigestudenten/topsportenstuderen.html
Indien een speler kiest voor een andere
universiteit zal worden nagegaan welke
topsportfaciliteiten gegeven kunnen
worden.
Randstad Topsport Academie:
Topsport verzoenen met studie
Hoe combineer je trainingen en
wedstrijden met lesroosters
en examens? Om dat in goede
banen te leiden sloot Randstad
een
samenwerkingsakkoord
met de Erasmushogeschool
in Brussel. Er is een leerplan
uitgewerkt
dat
maximaal
rekening houdt met de noden
van beloftevolle atleten. Zij krijgen
enkel les op bepaalde vaste dagen
en kunnen hun studietraject en
examens soepel organiseren.
Om meer te weten over projecten en
mogelijkheden, kun je contact opnemen met
caroline_de_roose@randstad.be
0495 59 26 44
http://www.randstad.be/sport/nl/academy/
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Hogere studies in het buitenland
Mogelijkheden
Johan Cruyff University (Hogeschool van Amsterdam)
Studie wordt aangepast aan de sport. Persoonlijke begeleiding en coaching
gericht op sportmanagement & -marketing.
Met het bachelor-diploma, internationaal erkend, kan u terecht bij commerciële
functies waar diploma vereist is o.a. sportclub, federatie, sportsponsor, sportaccomodatie, productmanager bij bv. sportproduct.
US College
De Amerikaanse colleges hebben een lange traditie en beschikken over een
uitgebouwde structuur en organisatie op vlak van topsport.
De keuze van college is uitermate persoonlijk in functie van verschillende
factoren:
- niveau golf;
- niveau studies;
- persoonlijke wensen (klimaat,...).
Om deze keuze te begeleiden werkt VVG samen met een gespecialiseerde
fima nl. Overboader.
University Golf in USA
Voor een jonge Belgische golfspeler/golfspeelster is het vaak de ideale
oplossing om in een Amerikaanse universiteit te belanden met behulp van een
studiebeurs. Hierdoor kan men zijn lievelingssport blijven beoefenen terwijl je
mooie toekomstperspectieven opbouwt. Nochtans is het proces om zich bij
zulke universiteit aan te sluiten langdurig, maar bovenal zeer ingewikkeld.
OverBoader kan je bij dit hele avontuur heen helpen en beurzen verzilveren
op basis van jouw profiel.
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OverBoarder vergemakkelijkt de zware en ingewikkelde methodes die zelfs de
moedigste kandidaten kunnen ontmoedigen. Zij beperken zich er niet toe om
een beurs te onderhandelen, maar verlenen eveneens alle hulp om de visa en
andere administratieve documenten zoals verzekeringen, vliegtuigtickets, de
huisvestingen te verkrijgen op de campus, enz. OverBoarder gaat specifieke
universiteiten uitkiezen die in lijn zijn met uw wens over het niveau van studie,
het niveau van sport, geografische ligging,… Voor het verkrijgen van de beurs
zelf, onderhandelt OverBoarder met de universiteiten, stelt evaluaties voor de
taal- en wiskundetests voor, maakt een video van de atleet in actie en stelt
deze film vervolgens ter beschikking van de geïnteresseerde coaches.
Natuurlijk hangt er een prijskaartje aan deze service. OverBoarder factureert
het geheel van zijn begeleiding aan 2.790 euro. Het bedrag is niet klein maar
wanneer men het met de studiekosten aan een universiteit vergelijkt die tot
$ 40.000 per jaar kunnen stijgen, wordt zijn belang relatiever. Naargelang
het niveau van de atleet,zal de student een studiebeurs kunnen verkrijgen
die hem zal toelaten om een hele reeks kosten (studiekosten, huisvesting,
voedsel, sportuitrusting,...) te beperken of zelfs te schrappen.
www.overboarder.com of 0478 41 00 72
Australië
In tegenstelling tot de Amerikaanse Universiteiten gelden de studiebeurzen
hier niet, maar je kan wel rekenen op een professionele omkadering
gedurende je studiejaren.

‘Professionele’ amateurs
(= amateurs die zich volledig concentreren op golf)
België:
- Combinatie met PGA-Opleiding:
1ste jaar van de opleiding (niveau initiator) kan gevolgd worden als amateur
- VVG Carrièrebegeleiding (zie hierboven)
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Vlaamse Vereniging voor Golf
Leuvensesteenweg 643
1930 Zaventem
Tel.: 02/752 83 30
Fax: 02/752 83 39
E-mail: info@golfvlaanderen.be
Internet: www.golfvlaanderen.be
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