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Voorwoord
We are sport... het ‘wij-gevoel’
Op afstand kun je live lessen volgen (streaming),
via de virtual classroom of het bekijken van
lesopnames. Om je sport en studie succesvol te
kunnen combineren, helpt een persoonlijke duale
begeleider je met het in elkaar schuiven van je
sport- en schoolagenda.
Om allemaal met hetzelfde ‘wij-gevoel’ en de
goede spirit te starten, geeft de legendarische
Nederlandse topsporter Arnold Vanderlyde ieder
schooljaar, in het bijzijn van alle ouders en onze
eerstejaarsstudenten, de aftrap van het schooljaar:
“De start van een nieuw begin, op weg naar de
volgende finishlijn”.

Geen enkele handleiding biedt een garantie op
succes in jouw sport en studie. Simpelweg hard
trainen in sport of studie is niet genoeg. Bij talent
ontwikkeling is een grote rol weggelegd voor
jouw (leer)coach. Een succesvolle ontwikkeling
van jouw talent ligt mede in zijn handen. Maar
misschien nog wel belangrijker is een goed team
bestaande uit individuen die elkaar aanvullen en
voor elkaar door het vuur gaan. Het smeden van
een ‘wij-gevoel’ geldt zowel voor je sport als voor
je studie.
Deze studiegids is een eerste aanzet om jou als
Young Talent sporter/student dat ‘wij-gevoel’ te
laten ervaren. Als ‘familielid’ van Young Talent
Academy (populair genoemd YTA) gaan we
je helpen op je weg van talent tot winnaar in
sport en studie. Hoe? Door je onder andere te
laten meedenken over de koers in je studie. Bij
ons kun je zelf je rooster maken waardoor je
jouw sportagenda zo optimaal mogelijk kunt
combineren met je schoolagenda. Je kunt waar je
ook bent altijd bij onze studieprogramma’s komen
in onze digitale leeromgeving.

inhoud
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Wat wil je weten over YTA?
1.1 Welke vakken krijg ik op deze opleiding?

Tijd

Je programma is afgestemd op beroepsrollen
die aan bod komen in projecten, zodat je
een goed beeld krijgt van wat je met deze
opleidingen later kunt worden. Elk project wordt
ondersteund door specifieke vakken die bij deze
beroepen horen, zoals grafische vormgeving,
communicatie, sportmarketing, marktonderzoek,
evenementen, presenteren enz. Je krijgt algemene
vakken, zoals Nederlands, Engels, Spaans en
rekenen. Daarnaast kies je in de nieuwe opzet
van het beroepsonderwijs zelf een aantal
vakken. Dit noemen we keuzedelen. Hieronder
vallen bijvoorbeeld topsportvaardigheden en
voorbereiding hbo.

10.45 – 12.15

Onderwijsblok 2
Hoor- en werkcolleges / OLG

12.15 – 12.45

Pauze

12.45 – 14.45

Onderwijsblok 3
Hoor- en werkcolleges / OLG

Door flexibele roostering, onze digitale
leeromgeving, lesopnames, virtual classroom,
afstandsleren, livestreaming, lespakketten op maat
en een persoonlijke duale begeleider.
Elk kwartaal werk je vanuit een studiewijzer om je
studie en sport succesvol te kunnen combineren.
In deze studiewijzer wordt voor de gehele periode
aangegeven wat er van je wordt verwacht tijdens
het project en per vak. Er wordt aangegeven
wanneer en waar er hoor- en/of werkcolleges zijn.
Op deze manier kun je zelfstandig je leerroute
bepalen. Aan het eind van de periode dienen alle in
de studiewijzer aangegeven onderdelen afgerond
te zijn. Mede dankzij de studiewijzers kun je een
snellere of langzamere route uitstippelen indien je
sport dat van je vraagt. Je duale begeleider zal je
hierbij coachen.
Elk studieblok krijg je een nieuw rooster waarmee
je een eigen weekrooster kunt samenstellen. Het
schoolrooster ziet er als volgt uit:

Een belangrijk deel van de opleiding is praktijk
gericht, dit noemen we beroepspraktijkvorming
(BPV). De opleiding vindt dus zowel plaats in de
school als in de beroepspraktijk. Je loopt de eerste
twee studieblokken van het tweede schooljaar
stage. Daarnaast loop je de laatste twee studie
blokken van leerjaar drie ook stage. Dit is je
eindstage.
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Onderwijsblok 1
Hoor- en werkcolleges / OLG

1.3 Hoe maken jullie het mogelijk dat ik mijn
sport met een studie kan combineren?

1.2 Ga ik ook stage lopen tijdens de
opleiding?

inhoud

9.00 - 10.30
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“It’s too late for planning when you are in the ring and
you are getting hit”
Muhammad Ali
Basisjaar
Q1

Leerjaar 2
Q2

Q3

school
C

Q4

school
C

E

Q5

Leerjaar 3
Q6

Q7

stage

Q8

school

M

Profiel

Profiel

Q9

Q10

Q11

school
Profiel

Q12

stage

Profiel

C = Accent op Communicatie • M = Accent op Marketing • E = Accent op Evenementen

1.4 Hoelang duurt de opleiding?

1.5 Wat zijn de toelatingseisen?

De studieduur is vastgesteld op drie jaar. Heb je
een status van NOC*NSF en loop je door je sport
een verklaarbare studievertraging op, dan bestaat
de mogelijkheid om de opleiding met maximaal
één jaar te verlengen.

Om aan een van de opleidingen Young Talent
Academy te kunnen beginnen, moet je aan de
volgende eisen voldoen:
• Niveau sport: je sport op het hoogste niveau van
jouw sportbond in je regio of je kunt dat niveau,
gezien je leeftijd, in de toekomst nog halen
Via onderstaande link kun je de toelatingscriteria
per sport bekijken www.roc-nijmegen.nl/
downloads/scholier/beroepsopleidingen/
136-toelatingscriteria/file.
• Vooropleiding: vmbo-diploma, bij voorkeur sector
Economie (kaderberoepsgerichte-, gemengdeof theoretische leerweg) óf een overgangsbewijs
van 3-4 havo/vwo.
• Motivatie: o.a. deelname aan "YTA-studentfor-day” programma, bezoek open dagen of
voorlichtingsdagen.

De drie studiejaren zijn verdeeld in een basisjaar
en twee profieljaren (uitstroomrichting). Elk
studiejaar is verdeeld in vier studieblokken (Q).
In een ideale situatie doe je één studieblok per
kwartaal. In dit schema kun je per studieblok zien
waar het accent op de inhoud van de studie wordt
gelegd. Een studieblok bestaat uit acht lesweken
en een schakelweek (toetsen en achterstanden
wegwerken).

inhoud
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1.6 Wat is een “YTA-student-for-a-day”
programma?

1.9 Kan ik ook tussentijds instromen?
Je hoeft niet te wachten tot het nieuwe schooljaar,
maar je kunt per direct overstappen naar Young
Talent Academy (onder voorbehoud dat er
plaatsen vrij zijn). Bijvoorbeeld als er veranderingen
binnen je sport zijn of heb je een verkeerde
opleidingskeuze gemaakt. Tijdens de intake
bekijken we zorgvuldig hoe we voor jou deze
tussentijdse instroom zo soepel mogelijk kunnen
laten verlopen. Het afgelopen schooljaar zijn er
zowel in de 1e als 2e helft van het jaar sporters/
studenten ingestroomd.

Samen met een YTA student of duale begeleider
loop je gedurende een ochtend mee. Je bezoekt
dan een hoor- en/of werkcollege, je krijgt een
gesprek met een duale begeleider, uitleg over
zelf je rooster maken, onze digitale leeromgeving,
specifieke vakken, de projecten enz. Ook krijg je
een gesprek met de opleidingscoördinator waar
je je vragen kwijt kunt die je nog hebt over de
opleiding.
Heb je nog vragen over het programma
“YTA-student-for-day of wil je een dag meelopen?
Mail dan naar j.dekleijn@roc-nijmegen.nl en je
krijgt z.s.m. een antwoord op je vraag of vragen.

1.10 Ik heb me aangemeld, en nu?
Nadat je je bij ons hebt aangemeld en je aan de
toelatingseisen voldoet, ontvang je een uitnodiging
voor een kennismakingsgesprek. Een goede
voorbereiding op dit gesprek is belangrijk. Zorg
dat je het intakeformulier en overige formulieren
goed hebt ingevuld. We lopen deze formulieren
zorgvuldig na tijdens het kennismakingsgesprek.

1.7 Hoe kan ik me aanmelden voor
Young Talent Academy?
Aanmelden kan alleen digitaal via
www.roc-nijmegen.nl/aanmelden-topsporter.
Het invullen van het formulier duurt ongeveer 10
minuten.

1.11 Wat zijn de doorstroommogelijkheden?
Met het diploma niveau 4 kun je doorstromen
naar het hbo. Gedurende de opleiding ontwikkel
je vaardigheden (o.a. in onze projecten en
doorstroommodule) om de overgang naar het HBO
zo goed mogelijk te laten verlopen.

1.8 Wanneer kan ik mij aanmelden?
Aanmelden kan vanaf 1 oktober voor het cursusjaar
dat in augustus van het volgende jaar start.

inhoud
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Introductiedagen

H

Het startschot van de opleiding

Als klap op de vuurpijl is het oud-Olympisch bokser
Arnold Vanderlyde die de volgende dag de fakkel
overneemt en jou en jouw ouders inspireert en een
warm teamgevoel geeft. Samen gaan we voor succes
in sport en studie: ‘the fighting spirit!’. De introductie is
het startschot van onze opleiding. Nu op weg naar de
finish!

Een warm ontvangst, kennismaken en zin krijgen
in de opleiding. Dat zijn steeds onze doelstellingen
tijdens de introductiedagen van Young Talent
Academy. Samen met jouw leercoaches en duale
begeleiders strijdt je o.a. in een spannende
spelvorm in 2 teams tegen elkaar met handbogen
en larp-pijlen. Maar ook waterpoloën in een kano
of beachvolleybal is een mooie manier om elkaar te
leren kennen. in de finale gaan we een vlot bouwen
en helemaal los op het water. Aan het einde van de
dag is de uitbreiding van Young Talent-familie een
feit. De volgende dag worden workshops gegeven
door leercoaches en duale begeleiders om de
studenten goed op weg te helpen tijdens de eerste
schoolweken.

inhoud
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“You can’t stop the waves,
but you can learn to surf”
Jon Kabat-Zinn
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Verhalen uit de praktijk
Talenten en jonge topsporters opleiden om naast
of na hun sportcarrière een maatschappelijke
carrière op te bouwen houdt in onze ogen meer in
dan jou een vak te leren. Om die reden hebben we
in de afgelopen jaren al heel wat (ex-)topsporters,
coaches, sportmarketeers, sportpsychologen,
sportdiëtisten en andere namen uit de sportwereld
uitgenodigd om hun kennis en ervaringen te
delen met onze sporters. Want wie weet nu het
beste hoe je de weg naar de Olympische Spelen
moet bewandelen? Abdi, Nageeye, Ron Zwerver
en Tristan Bangma hebben onder andere hun
ervaringen gedeeld en gaven tips over hoe om te
gaan met spanning en druk.

Maar ook bondscoach van het gouden dames
waterpoloteam (2008) Robin van Galen vertelde
over de forming, storming, norming, performing
en adjouring fasen bij het samenstellen van een
team. Marc Lammers, bondscoach van het dames
hockeyteam tussen 2000 en 2008, vertelde over
hoe je moet proberen de concurrentie steeds
een stap voor te blijven en dat die stappen een
plan vragen. ‘Winnaars hebben immers een plan,
verliezers een excuus.’
En wanneer spreekt het het meest tot de
verbeelding als er marketingvraagstukken
behandeld worden? Juist, als je verhalen gebruikt
uit de praktijk. Dus een college sportsponsoring
door de ABN AMRO van Bram Lomans blijft dan
ook veel langer in je geheugen, een kijkje in de
keuken van het Holland Heineken Huis door Marco
Antonietti vergeten studenten niet snel.
Ieder jaar opent Arnold Vanderlyde het schooljaar
met een inspirerend en motiverend optreden. Hij
vertelt over de fighting spirit, over vertrouwen,
integriteit en passie. En wie ben jij? De streberige
generaal of de volop genietende eilandbewoner?

“De uitkomst van je
loopbaan is de optelsom
van de keuzes die je
onderweg hebt gemaakt”
Arnold Vanderlyde

inhoud
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Inhoud van de opleiding
Vanaf het ontstaan van Young Talent Academy
bieden wij de opleiding Marketing & Communicatie
aan. Na deze opleiding kun je gaan werken in een
grote verscheidenheid aan sectoren of branches
(profit, non-profit, overheid, event- music &
entertainmentbranche e.d.). Denk hierbij aan
een marketing- en communicatieafdeling of
een afdeling voorlichting van een bedrijf of een
gemeente/instelling (museum, theater). Maar
ook bij een adviesbureau, een evenementen/
entertainmentbureau, een organisatie voor
mediaproducties etc.

Tijdens de opleiding komen onder andere
onderstaande beroepsspecifieke onderdelen aan
bod:
• Marketing- en communicatievraagstukken in
kaart brengen
• Ontwikkelingen op de markt volgen
• Gesignaleerde ontwikkelingen volgen en
verwerken tot managementinformatie
• Marktonderzoeken opzetten en uitvoeren
• Herschrijven van aangeleverde teksten
• Voorlichting geven over de organisatie
• Ontwikkelen en beheren van voorlichtings-,
promotie- en pr-materialen
• Trends en ontwikkelingen volgen rond online
marketing/ communicatie (o.a. social media,
Google, websitebeheer)
Meer informatie over de opleiding Marketing,
Communicatie vind je via de volgende link
www.roc-nijmegen.nl/mbo-opleidingen/
young-talent-academy

“A winner is a dreamer
who never gives up”
Nelson Mandela

inhoud
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Leren op afstand
Op Young Talent Academy doen we er alles aan
om jou, waar dan ook, deel te laten nemen aan de
opleiding. Dat kan betekenen dat je thuis, op een
trainingslocatie of in het buitenland bezig bent met
jouw studie.

Loïs Libregts, kunstschaatster: “Via de elo (digitale
leeromgeving) weet ik precies wanneer ik wat moet
doen”.
Shadé van Oorschot, turnster: “Stel je voor, je snapt
iets niet, dan kun je de les nog een keer terugkijken
thuis, erg handig”.
Seb Loeffen, voetballer bij Sassuola Italië: “Ik
gebruik o.a. de virtual classroom omdat ik woon en
train in Italië.
Omdat wij als school in beweging willen blijven,
volgen we alle ontwikkelingen op het gebied van
leren op afstand. Het live streamen van lessen,
waarbij je niet alleen de les kunt zien, maar ook
kunt deelnemen, is de nieuwste tool om jou als
topsporter (in spé) zo goed mogelijk te begeleiden
naar een diploma.

Tristan Bangma, Tweevoudig paralympisch
kampioen baanwielrennen: “Ik keek de lesopnames
terug als ik niet op school kon zijn in verband met
trainingen of wedstrijden”.

“Winnaars haken nooit af,
afhakers winnen nooit”
Eddy Merckx

inhoud
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Opleidingsteam YTA

Met een team van enthousiaste collega’s staan wij
klaar om jou op te leiden en te begeleiden tijdens
jouw opleiding. We stellen ons graag aan je voor:

Joop de Kleijn
Dana Lemmens

OPLEIDINGSCOÖRDINATOR

DOCENT ENGELS/ SPAANS

Cher Klaassen
SPORTPEDAGOOG
20

Martijn Koks
DOCENT ECONOMISCHE VAKKEN
EXAMENCOÖRDINATOR
Claudia Goumans
DOCENT ECONOMISCHE VAKKEN
Chantal Bouten
DOCENT SPAANS/ NEDERLANDS
inhoud
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Joey Papaioannou
Annemarie Goede

DOCENT ECONOMISCHE VAKKEN

DOCENT NEDERLANDS
Silke van Uden
DUALE BEGELEIDER

22

Nicole Christiaans
MANAGEMENTASSISTENTE
ENTE
Renée Raeven

BPV COÖRDINATOR

DUALE BEGELEIDER

inhoud
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Sanne Offenberg
DUALE BEGELEIDER

Fleur Deelstra
DUALE BEGELEIDER

24

25

26
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Duale begeleiding
De spin in het web

steun en toeverlaat. In een persoonlijk gesprek
bekijken jullie wanneer je afwezig zult zijn i.v.m.
het WK en samen gaan jullie aan de slag met
een schoolplanning. Welke vakken rond je af vóór
het WK en welke na afloop? Moeten er toetsen
verplaatst worden? Dan zal je duale begeleider
je adviseren hoe je dit moet regelen. Je duale
begeleider houdt elke week een vinger aan de
pols en zal minimaal drie keer per periode een
persoonlijk begeleidingsgesprek met je voeren
om te kijken hoe de planning verloopt en of je
op sportgebied lekker in je vel zit. Hij signaleert
wanneer de druk te hoog wordt en zal op tijd
ingrijpen. Op school is je duale begeleider de
spin in het web. Hij onderhoudt contact met jouw
leercoaches, trainer/coach, jouw ouders en de
opleidingscoördinator.
Op weg naar het komend WK werk je dus intensief
samen met je duale begeleider. Het is belangrijk
dat hij goed geïnformeerd is. Dan kan hij maatwerk
leveren in jouw begeleiding. Jij bent de sporter
maar de weg naar de top bewandel je niet alleen.
Het is zover. De planning heeft gewerkt. Je
schoolwerk is afgerond, je kunt met een opgeruimd
hoofd naar het WK. Je duale begeleider geeft je
geen cijfer maar wel een ‘schouderklopje’. Daar is
immers nog nooit iemand geblesseerd van geraakt.

Geselecteerd voor deelname aan het WK.
Fantastisch! Afspraken met vrienden afzeggen,
dagelijks intensief trainen, het stuk taart op de
verjaardag van je tante afslaan, rusten op uren
wanneer anderen uitgaan en elke zondag samen
met je ouders het land doorreizen om op tijd te
zijn voor de wedstrijd. Het is het allemaal waard
geweest. Binnenkort komt je ultieme sportdroom
binnen handbereik. Vier weken van intensieve
trainingen zullen je, voorafgaand aan het toernooi,
zowel fysiek als mentaal in opperste staat van
paraatheid brengen... maar hoe pak je dat aan op
school? Je wilt geen achterstand opbouwen met
schoolwerk en vraagt je af of deelname aan dat
ene belangrijke examen mogelijk is?
De combinatie school en sport vormt vaak een
uitdaging. Je duale begeleider is in dit geval je

“Van een schouderklopje
is nog nooit iemand
geblesseerd geraakt”
Leo Beenhakker
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Hoe scoor ik op YTA?
Om je opleiding op Young Talent Academy goed te
kunnen doorlopen hebben we een aantal succes
factoren opgenomen. Hiermee ontwikkel je een
goede beroepshouding, ook wel attitude genoemd.
Een goede attitude vormt je gereedschapskist en
biedt je houvast bij het succesvol zijn in je sport, in
je studie maar ook later in je beroep. Als toekomstig
medewerker Marketing en Communicatie ben je
een sociale spil, nieuwsgierig, flexibel, vernieuwend
en pro-actief. De volgende 9 succesfactoren zijn
nodig om je diploma te scoren van onze opleiding:
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Alleen kun je niets, je moet het samen doen.
Samenwerken met je medestudenten,
leercoaches, niet onderwijzend personeel,
trainers/coaches bij je club of collega’s in
het bedrijf. BE A TEAMPLAYER!!
Heb RESPECT voor de ander. Ieder mens is
uniek. Je mag zijn wie je bent en een ander
dient dat te respecteren. Dat betekent ook
dat jij iemands eigenheid en cultuur moet
kunnen accepteren.

29
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Zorg voor SOCIALE BETROKKENHEID
door open te staan voor verbinding in jouw
omgeving en de maatschappij. Betrek
anderen uit jouw omgeving bij je studie- en
sportactiviteiten en resultaten. Draag actief
bij aan georganiseerde, maatschappelijke
en culturele activiteiten.

Wees wie je bent. Jouw
PERSOONLIJKHEID is bepalend voor
het ‘visitekaartje’ van Young Talent
Academy, van je sportclub/bond en van je
stagebedrijf.
Beschouw de opleiding als een UITDAGING
voor jezelf waarin ook allerlei dingen mis
kunnen gaan. Fouten maken is niet erg. Je
zult er van leren en er zelfstandiger en met
correcte beroepsvaardigheden (de techniek,
de basis,) uitkomen.

Durf iets nieuws te doen. Zeker waar het
gaat om aspecten als jouw inzet, jouw
houding, jouw prestaties en jouw manier
van doen zul je echt zelf aan het werk
moeten op Young Talent Academy. Ga er
vanuit dat INITIATIEF EN CREATIVITEIT op
prijs wordt gesteld.

Weten wat je doet. Pas de juiste TACTIEK
toe door je studie actief op te pakken
en goed te plannen, ook handig in je
toekomstige baan.

In een team moet je elkaar altijd helpen.
Wij zijn een team waar studenten elkaar
COACHEN en waar docenten en duale
begeleiders jou als student coachen om
optimaal te kunnen presteren in je sport en
studie.

Probeer iedere dag weer iets nieuws te
LEREN. Toon belangstelling voor je studie/
sport/werk.

“Gold medals aren’t really made of gold. They’re made
of sweat, determination and a hard-to-find alloy
called guts”
Dan Gable
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Wedstrijdbezoeken
Verwondering en verbinding
Elk schooljaar zwerven medewerkers van Young
Talent Academy Nijmegen van sporthal naar
stadion, van de hitte van een zwembad naar de
kou van een ijshal om jou, als sporter/student, in
actie te zien. Inmiddels hebben we sinds 2006 al

“Als je niet kan winnen,
moet je zorgen dat je
niet verliest”
Johan Cruyff
honderden wedstrijden bezocht. Waarom doen
we dat? Omdat we het LEUK vinden om je in actie
te zien in jouw sport. Omdat we het LEUK vinden
om kennis te maken met jouw sport en alles wat
daarbij komt kijken. LEUK is immers inspirerend,
geeft energie en uiteindelijk is LEUK ook “de basis
van succes”. Omdat we jou beter kunnen begrijpen
wat je allemaal voor je sport moet doen en laten,
kunnen we beter inspelen om de onderwijsagenda
zo optimaal mogelijk in jouw sportagenda te
schuiven. Dat is de winst. Zo maken we het mogelijk
om van jou een winnaar in sport en studie te
maken.
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Meer weten?
Voor meer informatie kun je terecht op onze website:

Bezoekadres:

www.roc-nijmegen.nl/student/opleidingen/young-talent-academy
www.facebook.com/youngtalentacademynijmegen
www.instagram.com/youngtalentacademynijmegen

Campusbaan 6
6512 BT Nijmegen
Afdeling 4D

Aanmelden:

Telefoonnummer
Young Talent
Academy:

www.roc-nijmegen.nl/aanmelden-topsporter

Postadres:

024 - 890 40 20

Young Talent Academy/ROC Nijmegen
Postbus 31193
6503 CD Nijmegen
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