Basisgegevens
Naam instelling(en)

Stichting Fontys

Contactgegevens

Stichting Fontys
Fontys Sporthogeschool
Postbus 347
5600 AH Eindhoven
Bezoekadres:
Theo Koomenlaan 3
5644 HZ Eindhoven

Naam opleiding
Internationale naam opleiding
Taal
In geval dat de opleiding in een andere taal dan
het Nederlands wordt verzorgd: een toelichting
op de aansluiting van de taalkeuze op de
arbeidsmarktbehoefte
In geval van een Associate degree‐opleiding,
indien van toepassing: welke bve‐instelling
verzorgt mede het programma
Ingeval van een joint degree‐opleiding: welke
instelling(en) verzorg(t)(e) mede de opleiding
Opleidingsniveau (Associate degree‐opleiding,
hbo bachelor, hbo master)
Inhoud (korte beschrijving opleiding)

Sport

Sport
Nederlands
nvt

nvt

nvt
Associate degree‐opleiding
De Ad Sport is een eigenstandige opleiding op
niveau 5, met verschillende uitstroomprofielen,
en is gericht op praktijkgerichte professionals
die flexibel kunnen omgaan met een
veranderende beroepspraktijk. Zij kunnen
multidisciplinair samenwerken, kunnen een
kritische houding aannemen (ook ten opzichte
van zichzelf), zijn zowel communicatief als
digitaal vaardig en ondernemend en zijn in
staat tot een leven lang ontwikkelen (bron 10,
Druten, Frietman, Horst, & Oostendorp, 2020,
p.18).
Een deel van de opleiding Ad Sport is
profieloverstijgend en biedt ondersteuning aan
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alle uitstroomprofielen (bron 10, Druten et al.,
2020, p.19). Ongeacht het uitstroomprofiel
kunnen afgestudeerden aan de Ad Sport
mensen op een verantwoorde wijze begeleiden
in sport‐ en beweegsituaties en in het bereiken
van hun doelstellingen.
Fontys Hogescholen richt zich op het
uitstroomprofiel topsport‐ en talentcoach
(TTC). Een TTC focust in de begeleiding vooral
op het optimaal presteren van de topsporter of
het talent. Hierbij staat de kenmerkende
beroepshouding van de Ad’er centraal: een
afgestudeerde Ad’er staat in de
beroepspraktijk, houdt overzicht, verbindt
mensen en middelen en koppelt denken aan
doen. De afgestudeerde TTC is bovendien
integer, respectvol, communicatief, innovatief
en ondernemend. Hij handelt vanuit de
waarden en normen van topsport en heeft
affiniteit met diverse actoren binnen de
topsport (bron 18, Landelijk Opleidingsoverleg
Ad Sport, 2021, p. 7). Daarnaast heeft de TTC
aandacht voor een veilig sportklimaat in alle
facetten en op alle niveaus.
Gedurende de opleiding doet de Ad‐student
kennis en vaardigheden op aan de hand van de
vier generieke opleidingskwalificaties uit het
landelijk opleidingsprofiel en deze worden
uitgewerkt in authentieke beroepsopdrachten
waarop de student beoordeeld zal worden.
Deze zijn op dusdanige wijze gedefinieerd dat
ze gemeten en getoetst kunnen worden. Het
gaat hierbij om een combinatie van kennis,
vaardigheden en attitude waarmee de Ad‐
student aan kan tonen dat hij een bepaalde
taak in de sport‐ en beweegcontext beheerst
(bron 18, Landelijk Opleidingsoverleg Ad Sport,
2021, p. 14):
1. Ondernemen en ontwikkelen
2. Ontwerpen en begeleiden
3. Coördineren en samenwerken
4. Communiceren en Adviseren

De TTC werkt zowel met topsporters als
talenten op alle niveaus van het brede domein
topsport. Hij is werkzaam als coach bij een
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sportbond, coach van een professionele
sportploeg, (talent)coach bij een
(topsport)vereniging waar hij werkt met
talentvolle, jeugdige sporters (talenten) of als
privé trainer van een topsporter of sporttalent.
Het werk van een TTC linkt aan een van de vier
opgaven zoals genoemd in Sport
Toekomstverkenning: talenten ontwikkelen,
presteren en prijzen winnen (bron 1, Bakel et
al., 2017a).

Inrichting van de opleiding (indicatie curriculum
per jaar, vakken, leerlijnen)

Een afgestudeerde TTC kan doorstromen naar
bijvoorbeeld de bacheloropleiding Sportkunde.
Er wordt nog nader onderzocht of directe
doorstroom mogelijk is of dat een schakel‐
programma van maximaal 30 ec vereist is.
De opleiding Ad Sport bestaat uit een generiek
deel waarin alle facetten van sport en bewegen
aan bod komen. Door middel van de keuze voor
een uitstroomprofiel leggen de hogescholen
ieder een of meerdere accenten. Fontys kiest
voor het uitstroomprofiel TTC. De Ad Sport van
Fontys kent een generiek opleidingsdeel en een
specifiek TTC‐deel.
De opleiding wordt aangeboden in een
tweejarige deeltijdvariant waarbij de werkplek
van de student tevens de leerwerkplek is. Het
curriculum is opgebouwd rondom de
beroepstaken, die worden ingevuld vanuit de
context van de leerwerkplek. Doordat de
student zijn eigen beroepspraktijk kan inzetten,
wordt authentiek leren gestimuleerd.
Daarnaast kan de student het geleerde ook
direct inzetten voor diezelfde beroepspraktijk
Een beroepstaak is opgebouwd vanuit een
duidelijke opdracht waar studenten mee aan de
slag kunnen op de leerwerkplek. Ter
ondersteuning volgt de student
theoriemodules, waarbij hij/zij keuzes kan
maken op basis van de context van de
leerwerkplek.

In het curriculum staan onder andere de
volgende kennisgebieden centraal:
talentontwikkeling, sport en bewegen in het
algemeen, sportpedagogiek, anatomie en
bewegingsanalyse, motorisch leren,
6

prestatiegedrag, inspanningsfysiologie,
trainingsleer, sportethiek en pedagogisch
sportklimaat.
Door de inrichting van de opleiding wordt een
sterke koppeling tussen de aangeboden
theoretische verdieping en de beroepspraktijk
van de student gerealiseerd. Ook biedt de
opzet mogelijkheden tot flexibilisering, onder
andere in inhoud, doordat de student de
theoretische onderbouwing van de
beroepstaken kan vormgeven naar de context
van de leerwerkplek. Daarnaast in tempo,
doordat de student op basis van eerder
verworven theoretische kennis en/of
beroepstaken sneller het onderwijsprogramma
kan doorlopen. Tenslotte in plaats en tijd,
doordat het onderwijs in een mix van online en
offline wordt aangeboden.

Studielast
Vorm van de opleiding
(voltijd, deeltijd, duaal)
Gemeente of gemeenten waar de opleiding
wordt gevestigd
Doelgroep van de opleiding

Croho (sub)onderdeel en motivering
Geplande startdatum opleiding of
nevenvestiging
ISAT code van de opleiding (indien bekend)

BRIN code van de instelling
Indien nadere vooropleidingseisen worden
gesteld; voorstel daartoe.
Indien capaciteitsbeperking wordt ingesteld;
hoogte en motivering.

De opbouw van jaar 1 en 2 wordt verder
toegelicht in het hoofdstuk Opleiding.
120 studiepunten
De opleiding wordt aangeboden in deeltijd.
Eindhoven
De doelgroepen voor de Ad Sport TTC zijn:
• Talentvolle coaches die vanuit
bond/sport worden voorgedragen;
• Zij‐instromers (bestaande
trainer/coaches op niveau 4;);
• Topsporters die hun studie willen
combineren met hun sport;
• Doorstromers vanuit mbo (Sport en
Bewegen).
Gedrag en Maatschappij
1 september 2022.
80173. Tussen de betrokken hogescholen is
afgesproken dat de Ad Sport aangevraagd
wordt onder de ISAT‐code van de Ad Sport van
de Hanzehogeschool Groningen.
30GB

Er vindt een intakegesprek plaats.
NVT.
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Handtekening College van Bestuur

Eindhoven,
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