STUDIESWITCH:
VAN SPORT NAAR
ACCOUNTANCY!
STIJN VAN SPREUWEL

Stagiair accountancy Crowe Eindhoven

Een overstap van sport naar accountancy, is dat niet gek
en was de eerste opleiding geen verspilling van tijd? Dat is
doorgaans de eerste vraag die ik krijg wanneer ik iemand
vertel dat ik van sport naar accountancy ben geswitcht.
Ik kan daar volmondig op zeggen: NEE. Waar ik in 2016
nog vol enthousiasme startte aan de opleiding Sport en
Bewegen, bleek al in mijn tweede leerjaar dat dit niet de
sector was waarin ik tot aan mijn pensioen (ik moet werken
tot mijn 68 jaar) zou willen werken. Nu zou ik natuurlijk
wel graag tot ver na mijn pensioen - mentaal - fit willen
blijven, en dat heeft mij ertoe bewogen om toch maar
eens verder te kijken. Ik had twee keuzes; direct stoppen
of de driejarige sportopleiding afmaken. Voltooien dus!
In het examenjaar ben ik op zoek gegaan naar een sector
waarin ik fitheid op een ander level kan gebruiken. Met
hulp van een wiskundedocent van de sportopleiding lukte
het om – met veel doorzettingsvermogen - voldoende
kennis te vergaren om toegelaten te kunnen worden voor

een hbo-opleiding in de financiële en economische sector.
Inmiddels was hier namelijk mijn keuze op gevallen.
Door oriënterende gesprekken kwam ik erachter dat het
accountancyvak en de daarbij behorende opleiding mij heel
leuk lijkt, brede economische basiskennis voor de praktijk
biedt en zeker zorgt voor nieuwe uitdagingen die vragen
om doorzettingsvermogen en zorgen voor mentale en
fysieke fitheid.
Is de sportopleiding tijdsverspilling geweest? Nee, zeker
niet. Ik heb veel geleerd over doorzettingsvermogen,
zelfreflectie maar zeker ook over groepsdynamiek. Ik
leerde binnen een team mensen op de juiste positie zetten
en hoe je teams coacht. Dit alles komt binnen de opleiding
accountancy ook goed van pas; of dit dan ook daadwerkelijk
tot uiting komt in het beroepsleven moet nog blijken. Ik ga
nu als fitte accountancystagiair aan de slag bij Crowe. Durf
jij ook de overstap te maken? Ik kan je verzekeren, het is de
moeite waard!
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