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Sport– en Bewegingscoördinator
Amersfoort (bol, mbo)
BOL - Niveau 4

In het kort
Leerweg / Niveau

Duur

Start

BOL / 4

3 jaar / Versnellen tijdens
je opleiding

Eind augustus 2021

Locatie

Lesgeld

Crebonummer en naam

Amersfoort

€ 1.216-

23163 Sport en bewegen

Disketteweg 10

Wat doe je in dit beroep?
Als sport- en bewegingscoördinator verzorg je zelfstandig sport- en bewegingsactiviteiten. Je begeleidt groepen mensen
die bewegen en sporten. Je bent bijvoorbeeld buitensportinstructeur, voetbaltrainer of zweminstructeur. De thema’s
gezondheid en lifestyle spelen een grote rol in de opleiding.

Is dit iets voor mij?
Je bent sportief en vindt het leuk om met mensen te werken. Ook sta je graag voor een groep. Je vindt het ook leuk om de
leiding te nemen, of om dit te gaan leren. Heb je er een talent voor om dingen goed te organiseren? Dan is de opleiding
Sport- en Bewegingscoördinator in Amersfoort vast iets voor jou!

Wat leer je?
Tijdens deze sportopleiding leer je hoe je sport- en bewegingsactiviteiten aanbiedt en wedstrijden, evenementen of
toernooien organiseert. Ook houd je je bezig met het uitvoeren van algemene werkzaamheden zoals het inschrijven van
deelnemers en het organiseren van een personeelsuitje. De thema’s gezondheid en lifestyle spelen een grote rol in de
opleiding.

Hoe ziet de opleiding Sport- en Bewegingscoördinator eruit?
We bieden deze mbo-opleiding standaard aan in drie jaar. Je krijgt les in vakken die je nodig hebt voor je toekomstige
beroep, zoals anatomie, les- en leidinggeven, verschillende sportvaardigheden en je loopt stage. Daarnaast kies je zelf nog
een aantal keuzedelen. Hiermee kun je jouw kennis verbreden of verdiepen en geef je dus jouw eigen toekomst vorm.
De keuzedelen:
Fitnessinstructeur
Instructeur Recreatie sport
Trainer / Coach
Veilig sportklimaat
Outdoor activiteiten begeleider
Sportmassage
Lifestylecoach
Buurtsportcoach

Oriëntatie op ondernemerschap
Voorbereiding HBO

Stagelopen als Sport- en Bewegingscoördinator
Je leert veel tijdens de lessen bij ons op het Sport College in Amersfoort en dat pas je toe tijdens je stage. Je loopt tijdens
de gehele opleiding stage, van 8 uur per week in het eerste leerjaar tot 15 uur per week in het laatste leerjaar. Waar je
ervaring opdoet, hangt af van jouw keuzedeel. Wij helpen je met het vinden van een stage die bij jou past.

Na je opleiding Sport- en Bewegingscoördinator
Na drie jaar studeer je af als sport- en bewegingscoördinator en kun je natuurlijk verder studeren aan het HBO. Je kunt dan
doorstromen naar een opleiding zoals de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), Fysiotherapie, Sportkunde;
Voeding en Diëtetiek; Psychomotorische therapie (PMT); Pabo of Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Je kunt ook
meteen aan de slag bij onder andere sportverenigingen, overheidsinstanties of fitnesscentra.

Vooropleiding
Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg,
of een diploma op mbo-niveau 2 of 3,
of een overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4.
Heb je de mbo niveau-3-opleiding Sport- en Bewegingsleider afgerond? Dan kan je de niveau-4-opleiding in één jaar doen.

Kennismaken
Na je aanmelding nodigen we je uit voor een kennismakingsbijeenkomst. Je krijgt dan een indruk van de opleiding, het
beroep, het gebouw, de docenten en studenten. Je gaat ervaren wat je als student kunt verwachten, bijvoorbeeld door het
doen van opdrachten. Deelname is belangrijk en daarom verplicht.
Soms is na de bijeenkomst nog een gesprek nodig, bijvoorbeeld als je nog twijfelt over je opleiding of als je extra hulp kunt
gebruiken tijdens je studie. We bespreken dan wat je nodig hebt om succesvol met je opleiding te starten.

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 € 140,- (via Studers)
Laptop
Kledingpakket ca. € 250,- (via Hooghuis)
Sportmedische keuring wordt geadviseerd
Introductiekamp € 85,- (niet verplicht)
Outdoorkamp € 250,- (niet verplicht)

Uitstroom
Vanaf het derde leerjaar volg je het uitstroomprofiel Trainer coach met thema – Sport, Bewegen en Gezondheid. Je leert
maatschappelijke problemen oplossen, zoals voorkomen of terugdringen van gezondheidsrisico’s. En je leert hoe je
kinderen, jongeren of ouderen in beweging kan krijgen. Als Trainer / Coach heb je een breed palet aan vaardigheden en
kennis om passende activiteiten neer te zetten voor verschillende doelgroepen.

