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Veel gestelde vragen
1.

Welke studierichting kan ik uit, na de
topsportschool?
De opleiding aan het KA Redingenhof is van een
zeer goed niveau. Onze afgestudeerden zijn
voldoende gewapend voor hoger onderwijs aan
de Universiteit of Hogeschool.

2.

Word ik na de topsportschool nog verder
opgevolgd?
De VTDL heeft een Be Gold project voor
topsportbeloften. Als atleet uit de topsportschool
ben je bij uitstek voorbereid om de selecties voor
het Be Gold project te behalen.

3.

Hoe kan ik me selecteren?
Jaarlijks organiseren we selectiedagen waarop
kandidaten zich kunnen voor aanmelden. Meer
info hierover lees je op onze website.

4.

Wordt mijn clubtrainer nog betrokken in mijn
begeleiding?
De sportieve begeleiding gebeurt door de
trainers van de topsportschool. Toch vinden we
overleg met ouders en clubtrainers zeer
belangrijk. Circa 6 maal per jaar worden
infoavonden voor hen georganiseerd.

VTDL
Diestsesteenweg 49
3010 Kessel Lo
info@triathlon.be
http://vtdl.triathlon.be
016 – 47 49 32
TOPSPORTSCHOOL
Redingenstraat 90
3000 Leuven
www.karedingenhof.be
koenraad.hoeyberghs@telenet.be
016- 31 97 10

Als je droomt van de
Olympische Spelen

Topsport en studie
TOPSPORTVOORBEREIDE NDE TRAINI NG IN COMBI NATIE MET EEN
VOLW AARDIG STUDIEPRO GRA MMA

Topsporttraining
Het trainingsprogramma aan de topsportschool
bereid voor op een loopbaan als toptriatleet op de
Olympische afstand.

De topsportschool triatlon biedt een kwaliteitsvolle triatlonopleiding aan,
gestuurd vanuit de Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga en erkend door het
Ministerie van Onderwijs.
De topsportleerling kiest voor een ASO, TSO of BSO opleiding in combinatie
met topsporttraining triatlon. Deze opleiding bereid je voor op hoger
onderwijs en een mogelijke topsportcarrière in triatlon.

Topsport en studies perfect
combineren

Volwaardig studieprogramma
Aan de topsportschool wordt een volwaardig
studieprogramma aangeboden:
-

TSO Topsport

-

ASO Wetenschappen Topsport

-

ASO Moderne talen Topsport

-

ASO Wiskunde Topsport

Door de kleinere klassen en de intensievere
studiebegeleiding worden de eindtermen aan een
sneller tempo bereikt.
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INTERNAAT
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De topsportschool Triathlon: een eerste stap op weg naar de Spelen…
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Op die manier ben je optimaal

