Sport- en bewegingscoördinator:
sport- en bewegingsagogie (bol)
Bewegingsagogie: aandacht voor de mens achter de
sporter
activiteiten organiseren | afwisselend werk | begeleiden | behulpzaam |
bewegen | gezondheid | integer | leidinggeven | menselijk lichaam |
mensen helpen | samenwerken | sociaal | sport
Als coördinator sport- en bewegingsagogie help je mensen om fitter en met meer
zelfvertrouwen in het leven te staan. Stilzitten achter een bureau is niets voor jou
en jouw enthousiasme wil je graag overbrengen op anderen. Dat leer je als sporten bewegingscoördinator.Je leert de basisvaardigheden van allerlei sport- en
bewegingsactiviteiten. Je leert hoe je met mensen werkt, want in je baan ga je
met allerlei mensen om. Van jong tot oud, van atletisch tot fysiek beperkt. Je
leert ook om activiteiten te organiseren, te begeleiden en leiding te geven.
Als coördinator sport- en bewegingsagogie help je bijvoorbeeld mensen met een
bewegingsbeperking om zo goed mogelijk te bewegen. Hierbij is het belangrijk
dat je je kunt inleven in de doelgroep waar je op dat moment mee werkt. Hoe
zorg je bijvoorbeeld dat een blinde vrouw kan gaan hardlopen? Of hoe kun je door
sport en spel jongeren met gedragsproblemen respect voor elkaar en anderen
bijbrengen? Jij gaat de uitdaging aan.
Kies bij het aanmelden voor ‘Sport- en bewegingscoördinator’.
Deze opleiding kent een algemeen basisjaar. Na leerjaar 1 stroom je door naar
een van de vier profielen. Het profiel dat jij kiest, wordt jouw specialisatie.

Niveau 4
bol
3 jaar
Startmoment: augustus
40% stage
60% school
Crebo: 25412

Interessegebied(en)
Sport en Recreatie

Summa Sport
Vijfkamplaan 4, Eindhoven

Sport- en bewegingscoördinator: sport- en
bewegingsagogie (bol)
Wat word je?
Als bewegingsagoog kun je aan de slag binnen de ouderen- of
gehandicaptenzorg, jeugdhulpverlening, justitie of
revalidatiecentra. Je werken met – en je wellicht
specialiseren in – verschillende doelgroepen, zoals mensen
met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen
met psychische problemen of gedragsproblemen,
vluchtelingen, kinderen of verslaafden. Je kunt ook
doorstromen naar een hbo-opleiding, zoals fysiotherapie,
ergotherapie of de pabo.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je volgt praktijk- en theorielessen op school en loopt stage
bij erkende leerbedrijven. In het tweede en derde leerjaar
loop je twee dagen per week stage. Je kunt het derde
leerjaar kiezen voor een andere stage dan het tweede jaar
om zo ervaring op te doen met verschillende
doelgroepen. Geen meeloopdagEen dag meelopen is niet
mogelijk. Je bent wel van harte welkom tijdens onze open
dagen!

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde lesgeld voor schooljaar 2020-2021
bedraagt 1.202 euro. Kijk voor een inschatting van de overige
kosten voor deze opleiding op de website van Studers. Ieder
jaar worden daar uiterlijk 1 juli alle schoolkosten
bekendgemaakt voor het daarop volgende schooljaar. Voor
het daadwerkelijk bestellen moet je op de juiste manier
inloggen.
Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.
Overige onderwijsbenodigdheden
Naast boeken en digitaal lesmateriaal zijn er overige
onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik
nodig/gewenst voor het volgen van deze opleiding. Lees er
hier meer over.
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alle belangrijke informatie over de testdagen op deze
Keuzevakken
pagina.
Je krijgt vakken die je voor het beroep opleiden en
standaard lessen als Nederlands en rekenen. Daarnaast kies
je een of meerdere keuzedelen om je te verbreden of
verdiepen. Op het gebied van sport kun je kiezen uit
specifieke keuzedelen, die variëren van sportmassage tot
fitnesstrainer. Ook kun je kiezen uit Summa-brede
keuzedelen, zoals ondernemen, leidinggeven, programmeren
of een taal. Tijdens je opleiding krijg je meer informatie
over de keuzedelen die jij kunt volgen. Je sluit elk keuzedeel
af met een examen. In dit overzicht vind je alle keuzedelen
die het Summa College aanbiedt.Om deze video te kunnen
bekijken moet je marketingcookies accepteren.Pas je
cookievoorkeuren aan

Uitleg beperkt aantal plaatsen
Dit is een opleiding met een beperkt aantal plaatsen. Het is
belangrijk dat je je tijdig aanmeldt. Hierdoor heb je meer
kans op een plaats bij de opleiding, mits je aan de
toelatingseisen voldoet. Het is verstandig om je ook aan te
melden voor een andere opleiding die bij je past.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo niveau 2 of niveau 3. Wij gaan altijd met je
in gesprek en adviseren je of je een goede kans hebt om de
opleiding succesvol af te ronden.
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 4 opleiding. Voor deze
opleiding geldt een sporttest. Lees

