Opleiding

Sport- en
bewegingsleider

Informatie
Branche:

CIOS - Sport en Bewegen

Opleidingsduur:

3 jaar

Niveau:

3

Leerweg(en):

BOL

Locatie(s):

Goes

*De basisopleiding (leerjaren 1 en 2) vinden plaats op beide locaties. Leerjaren 3 en 4 alleen in Goes.

Moet je stagelopen?
Je loopt stage bij de sportvereniging en op een VO-school.
Leerjaar 2:
Welke vakken krijg je?
Sportgerelateerde theorie en praktijkvakken. De vakken uit leerjaar 1 gaan
ook in leerjaar 2 door. In leerjaar 2 ga je dieper op de stof in en wordt het
complexer.
Moet je stagelopen?
Je loopt stage op de basisschool, in de recreatiesector en voor je profiel.
Leerjaar 3:
Welke vakken krijg je?
Sportgerelateerde theorie en praktijkvakken. De vakken uit leerjaar 2 gaan
ook in leerjaar 3 door. In leerjaar 2 ga je dieper op de stof in en wordt het
complexer.
Moet je stagelopen?
Je loopt stage in je gekozen profiel.

Opbouw
Jij leert als sport- en bewegingsleider les te geven in sport- en
bewegingssituaties. Ook leer je projecten en evenementen te
organiseren. Met mensen leren omgaan is een belangrijk onderdeel van
de opleiding. Een groot deel van jouw kennis en vaardigheden doe je op
in de praktijk tijdens de stageperiodes. Daarnaast is er ook aandacht voor
algemene vakken zoals taal en rekenen.
De opleiding op niveau 3 duurt drie jaar. Ben jij een topper, dan kun je
aan het einde van het tweede leerjaar eventueel al doorstromen naar
niveau 4.

Toelatingseisen
De toelatingseisen voor deze opleiding zijn:
•
in het bezit te zijn van een vmbo-diploma (KGT):
•
in het bezit te zijn van een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4;
•
in het bezit te zijn van een mbo-diploma niveau 2.
In een toelatingstest testen we je fysieke vaardigheden en vragen we
naar je motivatie. Een medische keuring maakt ook onderdeel uit van de
toelating.

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.

Door jouw lessen en coaching breng jij straks iedereen het plezier van
bewegen bij. Je bent dan bijvoorbeeld werkzaam als sportleider of coach
bij een sportvereniging, bij een zorginstelling of een gemeente. Je werkt
met tal van doelgroepen: kinderen, jongeren, ouderen, mensen met een
beperking of volwassenen die iets aan hun gezondheid willen doen. Maar
ook als sportentertainer op een camping/bungalowpark kun jij goed aan
de slag. Kortom het werkveld is heel divers. Ligt je ambitie op een ander
vlak? Ook dan komt je CIOS-diploma van pas, want ook andere branches
staan te springen om jouw competenties!

Leerjaar 1:
Welke vakken krijg je?
Sportgerelateerde theorie en praktijkvakken zoals didactiek,
trainingskunde, EHBO en sociale vaardigheden.

Scalda©

Het beroep

Kerncompetenties
Competenties die belangrijk zijn voor deze opleiding zijn:


Leiding geven



Plannen en organiseren



Zelfstandigheid



Ondernemendheid / initiatief



Contactuele eigenschappen / inlevingsvermogen



Doorzettingsvermogen

Na je opleiding
Met je diploma op zak kun je aan de slag bij campings, bungalowparken,
zwembaden, fitnessruimtes, sportscholen, gemeentes, zorginstellingen
en activiteitencentra enz. Natuurlijk kun je ook doorstromen naar de
niveau 4 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.

