Domein topsport: studierichting wetenschappen-topsport

PROFIEL
Je bent gebeten door de microbe van atletiek, voetbal, volleybal of tafeltennis. Je bent
geselecteerd door de federatie én daarnaast ben je in het bezit van een topsportstatuut,
toegekend door Sport Vlaanderen. Je wilt jouw sport op een zo hoog mogelijk niveau beoefenen
en tegelijkertijd een volwaardig secundair diploma behalen. Een goed evenwicht tussen beiden
vinden is in dit verhaal noodzakelijk. Je bent goed in wetenschappen, maar ook talen en wiskunde
schrikken je niet af. Discipline, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen zijn je niet vreemd. Je
wilt de beste zijn, je wilt jezelf overtreffen en je bent doelgericht. Herken je jezelf hierin en voldoe
je aan alle bovenvermelde voorwaarden? Dan ben je de geschikte kandidaat om in te schrijven in
een topsportschool.

OPLEIDING
Het algemene luik van de opleiding loopt gelijk met het basispakket van de andere ASOopleidingen, maar is voor sommige vakken in tijd gereduceerd (zie lessentabel). Binnen het pakket
algemene vakken ligt de klemtoon op wetenschappen, waarbinnen je de levende en niet-levende
materie in al haar aspecten bestudeert: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde)
en fysica (natuurkunde). Daarnaast krijg je een stevig pakket talen (Nederlands, Frans, Engels en
Duits) te verwerken.
Voor het luik Sport werkt de school samen met trainers die afgevaardigd zijn door de sportfederatie
waarvan je een erkenning hebt verkregen: de Vlaamse Tafeltennisliga, de Vlaamse Atletiekliga of
de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Je traint 12 uur per week onder hun deskundige
begeleiding. Daarnaast train je, buiten de schooluren, enkele uren per week bij je eigen club.
In zowel de tweede als de derde graad volg je de studierichting Wetenschappen-Topsport. In de
derde graad kan je voor 2 uur extra wiskunde of talen kiezen.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Een ASO-studierichting garandeert je een algemene opleiding in de breedste zin van het woord.
Voorbereidend jaar
In het aso en kso worden 7de jaren ingericht als voorbereidend jaar op het hoger onderwijs. In het
aso gaat het om een jaar dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil
bijwerken.
Je kan een studierichting kiezen in het academisch onderwijs (wetenschappen, medische en
paramedische wetenschappen …) of in het hoger professioneel onderwijs (gezondheidszorg,
onderwijs …). Als je kiest voor een kortere opleiding, kan je in het Se- n- Se terecht.
Professionele Bachelors
Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding. Na de asorichtingen van dit studiegebied is dergelijke keuze zeker mogelijk. Bespreek je keuze grondig

vooraleer te beslissen. Mogelijke studierichtingen: Bedrijfsmanagement : Sportcultuurmanagement, ergotherapie, secundair onderwijs : Bewegingsrecreatie, Secundair
Onderwijs:
Lichamelijke
opvoeding,
Sport
en
bewegen,
gezondheidswetenschappen, Wellbeing- en vitaliteitsmanagement.

en

Toegepaste

Academische Bachelors
Na de aso-richtingen van dit studiegebied zijn er zeker mogelijkheden. Je doet er goed aan je
keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het
CLB,... . Mogelijke studierichtingen: Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen,
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, Medische en Paramedische Wetenschappen,
Toegepaste Biologische Wetenschappen.
Meer informatie? www.onderwijskiezer.be

