CIOS Sport- en
bewegingscoördinator

Jij motiveert anderen
Voor je staat een groep sporters je vragend aan te kijken. Elke
woensdagochtend geef jij ze les. Je zet een veilig programma voor
hen in elkaar dat gericht is op conditie en kracht. Afwisselend,
afmattend, maar wel lekker. Je spoort aan. Motiveert. Laat ze tot
het naadje gaan. Ze zweren op het einde niet meer terug te
komen. Maar jij weet dat ze er over een week weer zijn. Als Sporten bewegingscoördinator begeleid jij sport- en
beweegactiviteiten.
Je plant, organiseert en voert uit. Of het nu sportieve, prestatieve,
recreatieve of therapeutische activiteiten zijn, jij weet precies hoe
je deelnemers moet aanpakken en hoe je ze in beweging moet
krijgen. Je werkt daarbij veel samen met andere mensen. Trainers
die je aanstuurt en leiding geeft. Met wie je ook te maken hebt, jij
toont respect. Je bent benaderbaar, gaat integer met mensen om
en enthousiasmeert. Jij bent een echte coach.

Locaties
Venlo, Hagerhofweg
Sittard (Sportzone), Milaanstraat

Leerweg
BOL

Niveau
Niveau 3 - 4

Duur
Toelatingseisen

3 jaar

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,
dan leiden we je breed op. Naast de stages die je bij diverse
sportinstellingen loopt, leer je zelfstandig sport- en
beweegactiviteiten coördineren, organiseren, plannen en
uitvoeren, sporttrainingen en lessen verzorgen, sportdeelnemers
coachen, leidinggeven, accommodaties beheren en
onderhouden en neventaken uitvoeren.
Vanaf dag één ga je aan de slag met het voorbereiden, uitvoeren
en evalueren van sport- en beweegactiviteiten voor diverse
doelgroepen. Het lesprogramma is in alle onderdelen op elkaar
afgestemd. Er is geen sprake van losse vakken maar alle kennis
en vaardigheden zijn verweven in leertaken die je in
samenwerking met je studiegroep uitwerkt. Eenmaal per week
bieden expertdocenten extra kennis aan die nodig is om je
leertaak verder te verdiepen.
Gedurende de opleiding kies je tevens een specialisatie en rond
je drie of vier keuzedelen af om je rugzak extra te vullen.
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 sportportfolio 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 sportportfolio 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 250
plaatsen > 175 Sittard - 75 Venlo). 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.
Klik hier voor het toelatingsbeleid van CIOS Sport

Keuzedelen
De opleiding is opgebouwd in drie fases. Na fase 1 ( eerste
studiejaar) kies je na een gedegen oriëntatie in fase 1 een
specialisatie. Deze zijn:
Buurt, Onderwijs en Sport
Ortho bewegingsagoog
Sociaal bewegingsagoog
Fitnessinstructeur

Belangrijk om te weten
Voor deze opleiding gelden
aanvullende eisen en een maximum
aantal deelnemers (numerus fixus)
Voor topsporters is er een
mogelijkheid tot een
maatwerkprogramma.

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.

Healthcoach
Buitensport instructeur (inclusief wildwaterinstructeur)
Sportcoördinator geüniformeerde beroepen
Binnen deze specialisatie studeer je ook af. Je kunt afstuderen
aan de opleiding op niveau 3 of 4. Welk niveau het beste bij je
past bespreken we gedurende jouw opleiding.

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:
Academie voor Lichamelijke Opvoeding
Lerarenopleiding PABO
Sport en Bewegingseducatie
Bewegingsagogie, Fysiotherapie, Caesar- of
Mensendiecktherapie
Hogeschool PXL Hasselt (leraar Lichamelijk Opvoeding)
Academie Sociale Studies
Sportmanagement
Sporteconomie
HBO toerisme
Internationaal Toeristisch Management
Ga je werken, dan heb je veel mogelijkheden. Je kunt denken aan
verenigingen in verschillende sporttakken, maar ook aan scholen,
sportbonden en gemeentes. Werkvelden binnen politie, defensie
en brandweer zijn ook mogelijk als sportinstructeur of
sportcoördinator. Met de uitstroomrichting bewegingsagoog kun
je gaan werken bij instellingen, zoals gevangenissen,
zorginstellingen, jeugdhulpverlening en revalidatiecentra.
Daarnaast bestaat het werkveld uit verschillende sportclubs,
overheidsinstanties, sport- en recreatieorganisaties en
commerciële organisaties zoals fitnesscentra, buitensport en
skibanen. Aan jou de keuze!

