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Dienstverlener Sport & Recreatie (bol,
mbo)
BOL - Niveau 2

In het kort
Leerweg / Niveau

Duur

Start

BOL / 2

1-2 jaar

Eind augustus 2021

Locatie

Lesgeld

Crebonummer en naam

Utrecht

€ 1.216-

25500 Medewerker sport
en recreatie

Herculesplein 285

Wat doe je in dit beroep?
Met het diploma Dienstverlener Sport en Recreatie kun je aan de slag als assistent bij het geven van trainingen en lessen. Je
werkt vaak bij een sportieve of recreatieve organisaties zoals een sporthal, in het zwembad of een fitnessbedrijf. Je bent
vaak ook het aanspreekpunt voor gasten, houdt toezicht en voert ondersteunende taken uit.

Is deze mbo-opleiding iets voor mij?
Je bent sportief en vindt het leuk om met mensen te werken. Je hebt door wat de wensen en behoeften van anderen zijn.
Ook ben je flexibel ingesteld en weet je van aanpakken.
Je hebt zelf invloed op het tempo waarop je de opleiding Dienstverlener Sport & Recreatie doorloopt. Je krijgt ook veel
persoonlijke begeleiding. We geloven in flexibel onderwijs en denken graag me je mee. Doorleren kan binnen ons Sport
College ook bijvoorbeeld door verder te gaan met de opleiding Sport en Bewegingsleider niveau 3.

Wat leer je?
Tijdens jouw opleiding leer je hoe je klaar staat voor de gasten en toezicht houdt. Ook leer je hoe je ruimtes en materialen
beheert en horeca- en verkoopwerkzaamheden aanpakt.

Hoe ziet de opleiding eruit?
Je krijgt les in vakken die je nodig hebt voor je toekomstige beroep, een aantal algemene vakken, je gaat vanaf jaar 1 op
stage en je kiest zelf een aantal vakken waar jij interesse in hebt: de keuzedelen. Hiermee kun je jouw kennis verbreden of
verdiepen en geef je dus jouw eigen toekomst vorm. De keuzedelen zijn actueel en altijd in ontwikkeling. In het eerste jaar
ga je aan de slag met dienstverlenende werkzaamheden in een sportieve omgeving. In het tweede jaar leer je assisteren bij
sport- en bewegingsactiviteiten in een zelfgekozen richting.
Gepersonaliseerd onderwijs
In deze opleiding is er extra aandacht voor gepersonaliseerd onderwijs. We werken met een hybride vorm waarbij er buiten
school begeleid onderwijs wordt gegeven. In blokken van acht weken krijg je één dag per week les op locatie. Dit zijn
werkplekken bij bijvoorbeeld sporthallen, fitnesscentra of zwembaden.
Lessen
Tijdens de opleiding krijg je de volgende lessen:

Gasten te woord staan
Toezicht houden
Facilitaire werkzaamheden
Schoonmaak-, onderhoud- en herstelwerkzaamheden
Horeca
Assisteren bij activiteiten
Algemene vakken
Nederlands
Engels
Rekenen
Leren, Loopbaan en Burgerschap
Keuzedelen
Sportspecialisatie basis (fitness)
Sportspecialisatie basis (trainer coach)
Sportspecialisatie lifeguard
Ondernemend gedrag
Meer informatie over de opleiding
Mevr. Annette Binneveld: a.binneveld@rocmn.nl of bel 06 40 81 83 56.

Stage
Je leert veel tijdens de lessen bij ons op school en dat pas je direct vanaf jaar 1 toe tijdens je stage. Je doet ervaring op bij
een zwembad, fitnessbedrijf, sportvereniging of welzijnsorganisatie. Wij helpen je met het vinden van een stage die bij jou
past.

Na je opleiding
Na twee jaar studeer je af als Dienstverlener Sport & Recreatie en kun je aan de slag bij een sporthal, zwembad,
fitnessbedrijf, welzijnsorganisatie of in de recreatie. Of je studeert verder binnen het mbo. Je kunt na een positief advies
instromen naar de niveau 3 opleiding Sport- & Bewegingsleider van het Sport College. Verder kun je binnen het mbo met je
diploma niveau 2 starten met een niveau 3 opleiding naar keuze. Wat je ook kiest, wij zorgen er samen met jou voor dat je
goed bent voorbereid op de toekomst.

Vooropleiding
Diploma vmbo: basisberoepsgerichte leerweg
Of een diploma entree-niveau of vergelijkbaar
Je hebt ook nodig:
Zwemdiploma A (voor keuzedeel sportspecialisatie lifeguard is ook zwemdiploma B verplicht)
Sportmedische keuring
Succesvolle afronding van de kennismakings- en selectiedag (sporttest en gesprek)

Kennismaken
Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dan vertellen we je alles over de opleiding en kun je
al je vragen stellen.

Kosten opleiding
Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een
bol-opleiding (ongeacht het niveau) is het lesgeld voor cursusjaar 2021 - 2022: € 1.216,-. Studenten krijgen in schooljaar
2021-2022 een eenmalige korting van 50% op het lesgeld en betalen dus € 608,-.
Houd rekening met kosten voor leermiddelen en (persoonlijke) onderwijsbenodigdheden. Deze bestel je rechtstreeks via

STUDERS. Begin juli staat per opleiding aangegeven welke leermiddelen en onderwijsbenodigdheden je nodig hebt. Ook
aan bepaalde keuzedelen kunnen kosten verbonden zijn.
Wil je meer weten over lesgeld en schoolkosten; kijk dan op onze website.
Tijdens je studie schaf je leermiddelen zoals boeken en materialen aan. De kosten hiervan zijn:
Boekenpakket ongeveer € 200,- à € 250,- (via Studers)
Laptop
Kledingpakket ca. € 250,Sportmedische keuring wordt nadrukkelijk geadviseerd (vaak opgenomen in aanvullende verzekering)
Activiteitenweek (verschilt per activiteit, waaronder een kosteloze optie)

Gemeenschappelijk deel
Deze opleiding heeft een gemeenschappelijk basisdeel met de opleiding Dienstverlener Zorg & Welzijn en Dienstverlener
Facilitair. Door de gemeenschappelijke basis is tussentijds overstappen naar één van de andere twee opleidingen
makkelijker!

Heb je een vraag?
06 - 54 98 74 89

studieinfo@rocmn.nl

088 2333 444

@roc_midden_nederland

www.sportcollege.nu

