Medewerker sport & recreatie
(bol)
Jij ziet wat er moet gebeuren
actief bezig zijn | afwisselend werk | beleving | bewegen | dienstverlening |
entertainment | gastvrijheid | hospitality | met mensen werken | onderhoud |
outdoor | recreatie | samenwerken | schoonmaken | spel | sport | vermaken |
vrije tijd | wisselende werktijden
Als medewerker sport en recreatie voer je dienstverlenende werkzaamheden uit.
Dit betekent dat je mensen te woord staat, dat je onderhouds- en
herstelwerkzaamheden uitvoert en zorgt voor schoonmaak en voorraadbeheer.
Ook bied je ondersteuning bij het begeleiden van sportieve en recreatieve
activiteiten. Jij bent die flexibele persoon die actief en sportief is, maar ook
graag mensen wil helpen en begeleiden.Bij een recreatiebedrijf assisteer je
bijvoorbeeld bij een activiteit met een groep ouderen. Of je legt een klant uit
hoe de verschillende apparaten in een sportschool werken. Ook voer je
ondersteunende activiteiten uit, zoals het klaarzetten van materiaal of het
schoonhouden van het materiaal, terrein of de zaal. Belangrijk is dat jij ervoor
zorgt dat mensen zich op hun gemak voelen en dat je hen motiveert op het
gebied van sport en recreatie.
Samenwerken en actief bezig zijn staan centraal bij de opleiding. Maar je leert
ook om activiteiten voor te bereiden, uit te voeren en weer op te ruimen, zodat
mensen op een veilige manier kunnen sporten en recreëren. Lessen volg je in de
klas, maar vooral ook in de praktijk.
Het is mogelijk in 1 jaar je diploma te behalen
Als je een serieuze en harde werker bent en gemotiveerd om snel door te
stromen, dan is het mogelijk om in 1 jaar je diploma te behalen. Dit kun je
tijdens je opleiding met je loopbaanbegeleider bespreken.
Vervolgopleiding
Er is veel aandacht voor je vervolgopleiding. De keuzedelen zijn zo afgestemd dat
je goed kunt doorstromen naar bijvoorbeeld de opleidingen Leisure en
hospitality en sportopleidingen.
#SummaVrijeTijd

Niveau 2
bol
2 jaar
Startmoment: augustus
40% stage
60% school
Crebo: 25500

Interessegebied(en)
Sport & Recreatie

Summa Vrije tijd
Vijfkamplaan 4, Eindhoven

Medewerker sport & recreatie (bol)
Wat word je?
Medewerkers sport en recreatie zijn op veel plaatsen actief:
bij een sportvereniging, zwembad, fitnesscentrum,
outdoorcentrum, gemeente, evenementenbureau of in
recreatieteam van een vakantiepark of camping. Je kunt ook
doorstromen naar bijvoorbeeld de opleiding Leisure en
hospitality of een sportopleiding.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je start vanaf de eerste dag met lessen in de praktijk.
Binnen een bedrijf ga je aan de slag onder begeleiding van
een docent. Zo leer je al doende alle werkzaamheden die
horen bij jouw toekomstig beroep. Naast deze lessen in de
praktijk en lessen op school, is stage een belangrijk
onderdeel van je opleiding. Daar leer je het beroep nog
beter kennen.
Je kunt je interesses verbreden door middel van keuzedelen.
Denk hierbij aan: Allround zwembadmedewerker,
Fitnesstrainer A, Show en entertainment.

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.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
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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 basisberoepsgerichte leerweg of;
• diploma mbo entreeopleiding (niveau 1).
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 2 opleiding. Je wordt
uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek of
kennismakingsbijeenkomst waar je de school leert kennen en
we kijken of deze opleiding bij je past.

