Niveau en leerweg

Duur

Niveau 4 - BOL

3 jaar

Regio

Coördinator Sport en Bewegen

Steeds meer mensen kiezen voor een sport. Goede begeleiding is daarbij erg belangrijk.

Coördinator Sport en Bewegen
Vakken en keuzedelen

■

Les & Leidinggeven, je leert de basisvaardigheden in het les en leidinggeven en je gaat je specialiseren in het profieldeel
naar keuze.

■
■
■

Coördineren & Organiseren, je leert de basisvaardigheden.

■

Sport Competentie Training, aan de slag met je eigen vaardigheid in alle sporten en het ontdekken van nieuwe sporten.
Zelfstandig Leren, naast het contact met je LOB'er, concentreren we ons tijdens deze lessen op jouw
studievaardigheden, keuzes, motivatie en gedrag.
Rekenen, Engels, Nederlands (REN), we stomen je klaar voor je examens 2F en 3F.

Keuzedelen:
Keuzedelen zijn vakken die de opleiding interessanter kunnen maken. Ze kunnen de inhoud van de opleiding verbreden of
verdiepen. Ook zijn er keuzedelen die je kunnen voorbereiden op doorstroom naar het hbo. Binnen Sport en Bewegen kan je
een kiezen uit de volgende keuzedelen:

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Trainer/Coach Voetbal
Instructeur Skiën (Anwärter)
Instructeur Snowboarden (Anwärter)
Instructeur Skiën (Landes 1)
Instructeur Snowboarden (Landes)
Instructeur Fitness
Trainer/Coach Gymnastiek
Instructeur Zwemonderwijs en Lifeguard
Sportmassage (coördinator)
Specifieke Doelgroepen Sport en Bewegen
Gezonde Leefstijl
Veilig Sportklimaat
Ondernemerschap
Leider Sportieve Recreatie

■
■
■
■

Topsportvaardigheden
Internationaal II: Werken in het Buitenland
HBO Doorstroom
HBO Doorstroom Sportstudies

Na de opleiding
Je hebt je diploma op zak! Ga je aan de slag in jouw vakgebied of studeer je door? Check jouw mogelijkheden hieronder.

Stage / Leerwerkplek
Bij de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) ga je naar school en doe je praktijkervaring op tijdens je stage. Stage wordt ook
wel beroepspraktijkvorming genoemd. Je loopt stage bij een erkend leerbedrijf. Erkende leerbedrijven vind je op stagemarkt.nl.

Aan het werk
Na het afronden van deze opleiding kan je aan de slag op scholen, buitenschoolse opvang, buurthuizen, sportverenigingen,
wijkcentra, fitnesscentra of bij de gemeente. Uit een recente arbeidsmonitor blijkt dat 90% van onze afgestudeerden binnen 1
jaar een (sport gerelateerde) baan heeft gevonden.

Onze begeleiding
Persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk. Tijdens je opleiding krijg je een loopbaanoriëntatiebegeleider (LOB’er) die je
begeleidt bij je studievoortgang en ontwikkeling. Je kunt altijd terecht bij jouw LOB’er.
Misschien heb je daarnaast ook behoefte aan aanvullende begeleiding. Drenthe College heeft een uitgebreid netwerk van
professionals binnen en buiten de school. Zij hebben veel ervaring met het begeleiden van hulpvragen op allerlei vlakken. Denk
bijvoorbeeld aan financiële, persoonlijke of gezondheidsproblemen of een bepaalde vorm van Passend Onderwijs. Je staat er
nooit alleen voor!

Topsport
Sport je op hoog niveau? Train je veel tijdens of aansluitend op schooltijden? Dan bestaat er de mogelijkheid om
(top)sportstatus aan te vragen. Indien je hiervoor in aanmerking komt gaan we op zoek naar faciliteiten om jouw sport met je
opleiding te combineren.
Topsportcoördinatoren:

■
■

Hanneriek Brand-Sieben (h.sieben@drenthecollege.nl)
Paul van der Zee (p.vanderzee@drenthecollege.nl)

Verder studeren
Liever verder studeren? Met een niveau 4 diploma kan je doorstromen naar bijna alle opleidingen in het hbo.
De opleiding Sport en Bewegen sluit goed aan op : - Academie Lichamelijke Opvoeding - Sportmanagement - Sportkunde Social Work - Academie voor Fysiotherapie - Psychomotorische Therapie - Pedagogische Academie basisonderwijs

Versnellen of intensiveren
Het is mogelijk om jouw opleiding te versnellen of intensiveren. Dit hangt af van jouw ervaring en inzet. Dit doe je in overleg met
jouw loopbaanoriëntatiebegeleider (LOB’er).
DC plus is de verzamelnaam voor alle extra activiteiten die je bij Drenthe College kunt doen naast je opleiding. Zoek je meer
uitdaging of wil je jezelf ontwikkelen? Dan zijn er diverse excellentie-trajecten. Denk bijvoorbeeld aan Skills, Topacademie en
stagelopen in het buitenland.

Toelatingseisen
Je bent in het bezit van minimaal één van onderstaande documenten:

■
■
■

Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg.
Havo met overgangsbewijs naar leerjaar 4.
Mbo-diploma niveau 2 of 3 of vergelijkbaar diploma.

Leslocaties
Lesgeld
Ga je voltijd studeren? Dan betaal je wettelijk lesgeld aan DUO. Kijk op de site van DUO voor de actuele studiekosten.
Naast het lesgeld zijn er ook kosten voor bijvoorbeeld persoonlijke schoolspullen, boeken en licenties.

Boeken en overige kosten
Benodigdheden
Laptop

Open huis en meer

Aanmelden

DC helpt jou graag bij het maken van een studiekeuze.
Kom naar ons Open Huis, loop een dag mee of ga in
gesprek met een docent. Het hele jaar door bieden wij
verschillende events aan. Kijk voor de datums en
mogelijkheden op drenthecollege.nl/events

Heb jij je keuze gemaakt voor een mbo-opleiding?
Meld je dan nu aan via onze website:
drenthecollege.nl/aanmelden
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Stuur een mail
info@drenthecollege.nl

