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Info folder Profparcours Wielrennen 
INLEIDING 

De VDAB organiseert in samenwerking met Sport Vlaanderen de opleiding: het ‘Profparcours’. 

1. Doel 

Topsporters de kans geven om op korte termijn (maximum 2j) tewerkgesteld te kunnen worden als 

topsporter en tevens hun competenties aan te scherpen met zicht op de arbeidsmarkt na de 

topsportcarrière. 

2. Voor wie? 

De opleiding is gericht op topsporters, die niet in de mogelijkheid zijn om topsport te combineren 

met hoger onderwijs en die (tijdelijk) niet in aanmerking komen voor een arbeidsovereenkomst als 

topsporter bij Sport Vlaanderen, bij Defensie of bij een professioneel team. De topsporters dienen te 

voldoen aan duidelijke criteria (zie lager). 

3. Selectiecriteria. 

a) de kandidaat bevindt zich op de ontwikkelingslijn topsport, hetzij heeft maximum 2 jaar geleden 

voldaan aan de instapcriteria voor opname in het Tewerkstellingsproject Topsport van Sport 

Vlaanderen in de categorie beloftevolle jongere of elitesporter 

b) de kandidaat bevindt zich op de ontwikkelingslijn van een tewerkstelling als topsporter in een 

sportdiscipline waar een professioneel circuit (elite met contract) is uitgebouwd 

4. Structuur van de opleiding. 

Het ‘Profparcours’ bestaat uit 2 luiken.  

a) Sportief programma: VWS-CV in samenspraak met club. Sportgerichte opleiding dat de topsporter zal 

uitvoeren tijdens het betreffende jaar. Opvolging: centrumverantwoordelijke VWS ism CV 

b) Beroepsgerichte opleiding: VDAB Voorbereiding op het deel van de loopbaan na de topsport. 

(persoonlijk ontwikkelingsplan) Begeleiding : coach VDAB. 

5. Wat houdt de opleiding in? 

a) Sportief 

Er is maandelijks een individuele consultatie voor elke topsporter waar de trainingen, de planning en de 

progressie worden besproken (verplicht). Er zal een dossier worden bijgehouden met notities en 

gedetailleerde verslagen over iedere topsporter met als realistisch doel de tewerkstelling als topsporter. 

De opleiding houdt voornamelijk in dat er getraind wordt. Dit moet gebeuren onder leiding van een 

erkende trainer (Master LO, Bachelor LO, trainer A of trainer B wielrennen). Wanneer de renner nog 

geen trainingsbegeleider heeft, zal de Vlaamse Wielerschool, in de hoedanigheid van de 

centrumverantwoordelijke, de begeleiding op zich nemen. Er zijn 4 opleidingscentra:  

- Gent: Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx - Van den Haute Tom 

- Herentals: Sport Vlaanderen - Netepark - Van De Wouwer Kurt 

- Zolder: Circuit Zolder - Wauters Marc 

- Brugge: Sport Vlaanderen - Van Ruymbeke Thieme 
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b) Beroepsgerichte opleiding (Verplicht onderdeel)  

Begeleiden bij het definiëren van een job doelwit voor het deel van de carrière dat volgt na de 

topsportcarrière. Opstellen persoonlijk ontwikkelingsplan en een portfolio inzake tewerkstelling. 

Gemiddeld 0,5 dag per week. Begeleiding: Coach VDAB Dhr. Pascal Huysmans 

6. Hoe lang duurt de opleiding 

De topsporter wordt voor de duur van één jaar toegelaten tot het ‘Profparcours’. 

Het ‘Profparcours’ kent een termijn van in totaal maximum 2 jaar.  

7. Financiële en administratieve meerwaarde ‘PROFPARCOURS’ 

Vrijstelling van de verplichting om beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt.  

- Zich kunnen verplaatsen voor deelname aan internationale stages en competities 

- Vrijstelling om actief op zoek te gaan naar werk 

- Procedure voor het bekomen van een werkloosheidsuitkering is dezelfde als deze voor alle 

uitkeringsgerechtigde burgers 

- Iedere situatie is persoonlijk en verschillend (vraag na bij vakbond of hulpkas) 

8. Aanvraagprocedure 

- Beschikken over een competitievergunning van Cycling Vlaanderen 

- Bewijs van inschrijving bij VDAB als werkzoekende 

- Met bewijs van inschrijving VDAB ga je naar vakbond of hulpkas (ivm aanvraag 

werkloosheidsuitkering) 

- Plaatsing van kandidatuur voor 15 oktober 2019 via https://forms.gle/YMywSz9QkJKvLayr8  

o Contactpersoon Tom Van den Haute – tom@vlaamsewielerschool.be – 

0479/21.89.37 

- Procedure goedkeuring kandidatuur:  

o Aanvraag voor 15 oktober 

o Bespreking door selectiecommissie VWS-CV eind oktober 

o Goedkeuring door topsportcommissie CV november 

o Definitieve beslissing taskforce Sport Vlaanderen begin december 

o Start profparcours 01 januari 

- VDAB neemt na goedkeuring contact op met de topsporter (Pascal Huysmans (VDAB) – 

pascal.huysmans@vdab.be) 

9. Evaluatie/Stopzetting 

De sporter zal na één jaar geëvalueerd worden door zowel VDAB, VWS/CV als Sport Vlaanderen. Na 

een nieuwe aanvraag door VWS/CV kan de topsporter opnieuw één jaar worden toegelaten tot de 

opleiding. 

VROEGTIJDIGE STOPZETTING 

Zoals opgenomen in het opleidingscontract, kan de topsporter, in de loop van de opleiding, indien hij/zij 

niet voldoet aan de afspraken omtrent het sportief ontwikkelplan of het beroepsgericht ontwikkelplan, 

vroegtijdig stopgezet worden door VDAB, in consensus met Sport Vlaanderen. In beide gevallen 

wordt zowel betreffende de sportfederatie als de topsporter door VDAB op de hoogte gesteld van deze 

beslissing. Van zodra de sporter tewerkgesteld wordt, wordt de opleiding beëindigd. 
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