CIOS Sport- en
bewegingscoördinator dans

Jij danst overal en altijd
Terwijl de muziek uit de boxen klinkt, zet jij je in beweging. Je
spant je spieren aan, draait om je as, springt hoog in de lucht en
gebruikt je armen om je expressie te benadrukken. Jij wordt één
met de muziek, drukt je gevoel uit en verbind. Dans is voor jou een
taal. Een communicatiemiddel dat je graag deelt met anderen.
Niet alleen door zelf op het podium te staan, maar juist ook door
choreografieën te bedenken en voorstellingen en educatieve
projecten te organiseren.
Jij bent creatief. Je schakelt de beste passen en moves aan elkaar.
Vloeiend lopen bewegingen in elkaar over. Krachtige dynamiek
wissel je af met ingetogen verstilling. Jij weet dansers te
motiveren alles op alles te zetten. Jij weet de aandacht van het
publiek vast te houden. Jouw werk ontroert. Jouw choreografieën
zijn indrukwekkend. Jij barst van de energie.

Locatie
Sittard (Sportzone), Milaanstraat

Leerweg
BOL

Niveau
Niveau 3 - 4

Duur
3 jaar

Toelatingseisen
Om te starten met deze opleiding, heb je nodig:
een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde
leerweg of theoretische leerweg, of;
een mbo-diploma van minimaal niveau 2, of;
een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo, of;
een mbo-diploma van een andere opleiding.

Crebo
23163

Opleidingsinformatie
Als je kiest voor de opleiding Sport- en bewegingscoördinator
dans, dan bieden we je een brede basisopleiding aan. Je krijgt
uiteraard praktijkvakken, zoals klassiek ballet, moderne dans, jazz
dans en urban. De theorievakken richten zich op trainingskunde,
omgangskunde, didactiek, methodiek en EHBSO. Alle vakken
staan in het teken van les- en leidinggeven. Uiteraard krijg je ook
de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en
burgerschap.
Gedurende de opleiding kies je tevens een specialisatie en rond
je drie of vier keuzedelen af om je rugzak extra te vullen.
Daarnaast krijg je te maken met het opzetten van dansdagen en
de organisatie van dansprojecten voor verschillende
doelgroepen (inclusief de aankleding). In je examenjaar maak je
zelfs een choreografie en organiseer je zelf een dansvoorstelling,
die wordt uitgevoerd in het theater. Alle studenten van de
dansopleidingen treden op in deze voorstelling. Het zijn dit soort
praktijkonderdelen die maken dat jij straks een veelzijdige
professional bent die breed inzetbaar is in de danswereld.
Niveau
De opleiding bieden we aan op niveau 4. Mocht tijdens je studie
blijken dat niveau 3 beter bij jou past dan is het ook mogelijk om
de opleiding af te ronden op niveau 3.

Aanvullende eisen en maximum aantal
deelnemers (numerus fixus)
DE INTAKEPROCEDURE

Zodra je je aanmeldingsdossier compleet hebt aangeleverd
(kopie ID en diploma of actuele puntenlijst als je nog studeert)
ontvang je een uitnodiging om je dansportfolio in te leveren. Als
dit met een voldoende wordt beoordeeld ontvang je een
uitnodiging voor een plaatsingsadviesgesprek, zodat wij zicht
krijgen op jouw capaciteiten, je persoonlijkheid en
omstandigheden. Aan het einde van dit gesprek hoor je
mondeling wat ons advies voor jou is, of deze opleiding haalbaar
voor jou kan zijn. Als je dansportfolio met een onvoldoende wordt
beoordeeld, ontvang je een uitnodiging voor de intake van de
opleiding van je tweede keuze.

NUMERUS FIXUS

Er geldt voor deze opleiding een numerus fixus (maximaal 25
plaatsen). Nadat je hebt deelgenomen aan het
plaatsingsadviesgesprek kijken we terug naar de datum van
ontvangst van het aanmeldingsdossier (kopie ID en diploma of
actuele puntenlijst). Deze datum bepaalt de volgorde van
plaatsing onder de geschikte kandidaten.

Keuzedelen
Tijdens de opleiding kies jij meerdere keuzedelen. Deze
vergroten je kansen op de arbeidsmarkt en bevorderen een
doorstroom naar een hoger opleidingsniveau. De keuzedelen zijn
onder andere:
Gezonde leefstijl
Lifestylecoach

Belangrijk om te weten
Voor deze opleiding gelden aanvullende
eisen en een maximum aantal
deelnemers (numerus fixus).

Studiekosten
Je krijgt van de opleiding informatie die
je nodig hebt voor de aanschaf van
leermiddelen, laptop, eventuele licenties
en indien van toepassing werkkleding,
werkschoenen, keukengerei,
gereedschap, kappersbenodigdheden
etc.
Er kunnen omstandigheden zijn waarin
het betalen van de directe schoolkosten
- zoals leermiddelen en materialen - een
probleem vormen. Ook kun je als
student plotseling ziek worden of door
andere bijzondere omstandigheden,
studievertraging oplopen. Je kunt dan
als student hierin, onder bepaalde
voorwaarden, financieel ondersteund
worden.

Afwijkende kosten
Aan het aanvragen van een medische
keuring zijn kosten verbonden. Deze
moet je zelf betalen maar worden vaak
wel vergoed door je zorgverzekering.

Personal trainer
Sportmassage
Doorstroom hbo

Verder leren/werken
Veel van onze studenten kiest voor een vervolgopleiding. Als je
op niveau 4 je opleiding afrondt kun je kiezen uit onder andere:
Dansacademie
Academie voor Lichamelijke Opvoeding
Lerarenopleiding PABO
Sport en Bewegingseducatie
Bewegingsagogie
Fysiotherapie, Caesar- of Mensendiecktherapie
Leraar Lichamelijk Opvoeding (Hogeschool PXL Hasselt)
Academie Sociale Studies
Sportmanagement
Sporteconomie
Internationaal Toeristisch Management
Vaktherapie/Dans- en bewegingstherapie
Ga je werken? Dan heb je veel mogelijkheden. Het werkveld van
de sport- en bewegingsleider dans is namelijk heel divers. Je
kunt denken aan dansverenigingen, -scholen, of -studio’s en
fitnesscentra. Of je kiest ervoor om mee te werken aan
educatieve dansprojecten voor bijvoorbeeld het onderwijs,
centra voor kunsten of gemeenten. Het is natuurlijk ook mogelijk
je eigen dansschool te starten!

