Opleiding

Medewerker sport
en recreatie

Informatie
Branche:

CIOS - Sport en Bewegen

Opleidingsduur:

2 jaar (voor toppers 1 jaar mogelijk)

Niveau:

2

Leerweg(en):

BOL

Locatie(s):

Goes

Moet je stagelopen?
100 uur bij de sportvereniging
90 uur bij 3 sport- en recreatiebedrijven
60 uur bij een sportbedrijf, afgestemd op je keuzedeel
Leerjaar 2:
Welke vakken krijg je?
De meeste vakken uit het eerste leerjaar worden ook in het tweede leerjaar
aangeboden maar hebben dan een verdiepende inhoud. Loopbaan en
burgerschap wordt in dit jaar afgerond, net als de kerntaken voor het
beroep.
Stage (BPV)
200 uur bij 2 sport- en recreatiebedrijven (1 dag per week)
60 uur bij een sportbedrijf, afgestemd op je keuzedeel
40 uur bij het assisteren bij evenementen

Opbouw
In de opleiding Medewerker sport en recreatie leer je hoe je assisteert
bij sportieve en recreatieve activiteiten. Je leert vaardigheden om met
doelgroepen om te gaan en om zelf verschillende activiteiten te kunnen
uitvoeren. Ook leren we je hoe je volgens voorschriften en instructies
zelfstandig kunt werken en hoe je hulpvaardig en dienstverlenend kunt
zijn. Daarnaast is er aandacht voor meer algemene vaardigheden, zoals
taal en rekenen.
‘Leren door doen’
Al doende leert men het meest, heb je vast wel eens horen zeggen. Dat is
nou precies waar wij met deze opleiding voor staan: op school en tijdens de
stage leer je door te doen. Daarom ga je gedurende de gehele opleiding in
de praktijk ervaring opdoen bij verschillende sport- en recreatiebedrijven en
de sportvereniging. Ben jij een echte ‘doener’, dan zit je hier op de juiste plek.
De opleiding duurt 2 jaar. Ben je een ‘topper’ dan is het ook mogelijk om de
opleiding in 1 jaar versneld te doorlopen.

Toelatingseisen
De toelatingseisen voor deze opleiding zijn:
•
in het bezit te zijn van een vmbo-b diploma;
•
in het bezit te zijn van een mbo-diploma niveau 1 (Entreeopleiding).
In een toelatingstest testen we je fysieke vaardigheden en vragen we
naar je motivatie. Een medische keuring maakt ook onderdeel uit van de
toelating.
Let op! Voor een aantal opleidingen geldt dat er een maximumaantal
studenten in die opleiding geplaatst kan worden. In dit geval zijn datum
en tijdstip van aanmelding (zoals geregistreerd door Scalda) bepalend
voor jouw plaats op de (wacht)lijst. Voor de opleiding Medewerker
Sport & recreatie kunnen vanwege het arbeidsmarktperspectief
maximaal 22 studenten geplaatst worden.

Goes: Zwembadweg 1 / 4463 AB Goes
Contactgegevens: Postbus 2102 / 4460 MC Goes / T 0113 558600 / ciosgoes@scalda.nl
CIOS Goes is onderdeel van Scalda

Volg ons!

ciosgoes.nl

scalda.nl

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Als medewerker in de sport- en recreatiesector houd je toezicht en
assisteer je bij de organisatie en uitvoering van tal van sportieve
activiteiten. Je ontvangt verschillende doelgroepen, geeft uitleg over
de activiteit en door jouw enthousiasme zorg je ervoor dat zij met veel
plezier deelnemen aan de activiteit(en). Daarnaast zorg je ervoor dat
materialen in orde zijn en dat ruimten opgeruimd, schoon en veilig zijn.

Leerjaar 1:
Welke vakken krijg je?
o.a. sportvakken, sport en maatschappij, sport en gezondheid, sociale
vaardigheden, begeleiden van sport- en recreatieve activiteiten, EHBO,
taal en rekenen.
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Het beroep

Kerncompetenties
Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding zijn:


Dienstverlenende instelling



Omgangsvormen / contactuele eigenschappen



Lichamelijke belastbaarheid



Samenwerken

Na je opleiding
Na de opleiding ga je direct aan de slag als medewerker in de sport- en
recreatiesector of stroom je rechtstreeks door naar een niveau 3 (sport)
opleiding.

Kosten
Om je inzicht te bieden in de financiële kant van deze opleiding, tref je bij
al onze opleidingen op scalda.nl onder de knop ‘kosten’ een specificatie
aan van de opleidingskosten. Naast het wettelijk geregelde lesgeld gaat
het daarbij om de aanschaf van onderwijsbenodigdheden en andere
schoolkosten.

Intake
Wanneer je bent aangemeld voor de opleiding, nodigen we je uit voor
een intakegesprek. Hieraan voorafgaand hebben jij en je mentor of
schooldecaan het Digitaal Doorstroomdossier (DDD) ingevuld. Daarnaast
vragen wij je, voorafgaand aan het intakegesprek, een aanvullend
vragenformulier in te vullen over je motivatie voor de gekozen opleiding.
In het intakegesprek staat jouw keuze voor de opleiding centraal, evenals
de wijze waarop wij je zo goed mogelijk kunnen helpen je mbo-diploma te
behalen.
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