
�  Vind jij sporten leuk en kun je goed met  
mensen omgaan? Durf je voor een groep  
te staan of wil je dit graag leren?  
Kun je ook nog eens goed organiseren?  
Dan is een opleiding Sport en Bewegen 

 bij het Alfa-college iets voor jou!

SPORT EN BEWEGEN 

Het Alfa-college biedt de volgende opleidingen Sport en Bewegen aan:

Entree opleiding Sport en Discipline (niv 1)
Ben je sportief, zoek je spanning en houd je van uitdagin-
gen in de praktijk? Kies dan voor de opleiding Entree Sport 
& Discipline. Zie je jezelf als een sportbegeleider? Of toch als 
een beveiliger? Je zult het werkveld leren kennen waarin je 
later wilt gaan werken.

Medewerker Sport en recreatie (niv 2)
Je voert (delen) van sportieve en recreatieve activiteiten  
uit, begeleidt gasten/deelnemers en houdt toezicht.  
Je gaat graag met mensen om, je bent gastvrij en weet 
gasten/deelnemers op een plezierige wijze te onderhouden, 
te vermaken en te enthousiasmeren. 

Sport- en bewegingsleider (niv 3) en  
Sport- en bewegings coördinator (niv 4)
Je werkt in een omgeving waarin activiteiten gericht op 
sport en bewegen worden aangeboden. Deze kort of langer 
durende activiteiten begeleid en/of ontwikkel je voor ver-
schillende doelgroepen, in diverse sportdisciplines.  
Binnen de niveau 3 en 4 opleiding bieden we de volgende 
richtingen aan:

-  Buurt, Onderwijs en Sport
-  Sport, Bewegen en Gezondheid (Lifestyle)
-  Sportinstructie, Training en Coaching
-  RAXS (Outdoor)
-  Bewegingsagogie (alleen niveau 4)

Buurt, Onderwijs en Sport
Je ontwikkelt, organiseert en coördineert sport- en  
spelactiviteiten binnen de driehoek Buurt, Onderwijs en 
Sport (vereniging) voor diverse doelgroepen van 0-100 jaar.

Sport, Bewegen en Gezondheid
Als lifestylecoördinator werk je als allround instructeur in de 
wellness sector. Je hebt een centrale rol bij het begeleiden 
van mensen in het verbeteren van hun levensstijl.

Sport en Bewegingsagogiek
Als bewegingsagoog werk je met mensen met een beper-
king. Je hebt te maken met verschillende doelgroepen, zoals 
ouderen of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of 
meervoudige beperking of psychiatrische stoornis.

Opleiding
Niveau 1
(1 jaar)

Niveau 2 
(2 jaar)

Niveau 3 
(3 jaar)

Niveau 4 
(3 jaar)

Groningen Assen

Entree opleiding Sport en Discipline X X
Medewerker Sport en recreatie X X X
Sport- en bewegingsleider X X X
Sport- en bewegingscoördinator X X X
Johan Cruyff College X X



Sportinstructie, Training en Coaching
Je houdt je bezig met coachen en trainen, talentscouting, 
mentale training etc. Je begeleidt individuele en team-
sporters met een gemiddeld competitief tot topsportniveau 
of getalenteerde jeugd.

Johan Cruyff College:  
Johan Cruyff: “Topsporters & Topplekken”. Hier kan je zo 
optimaal mogelijk je studie combineren met je topsport.  
Je kunt een succesvolle professional worden in de wereld 
van sport & coaching.

RAXS
Dit staat voor Recreation, Adventure, Xtreme en  
Snowsports. Je wordt opgeleid om aan het werk te gaan  
bij buitensportbedrijven, campings, recreatieparken en  
skischolen in binnen- en buitenland.

Keuzedelen
Tijdens de opleiding ga je je specialiseren door het volgen 
van een keuzedeel. Er zijn meer dan 30 verschillende  
mogelijkheden, van tennisleraar tot dansinstructeur.  
Je haalt hierbij vaak officiële bondsdiploma’s.

Structuur
Hoe bieden wij deze opleidingen aan? Door je structuur  
te bieden vanuit een klas met een rooster en een coach.  
Je volgt praktijk- en theorievakken. Je leert in de  
praktijk door mee te werken aan (sport)activiteiten of je  
organiseert deze zelf. Daarnaast begin je met lesgeven  
aan je klasgenoten. Ook loop je direct vanaf het eerste 
schooljaar stage. Wij staan voor duidelijkheid, persoon-
lijke begeleiding en kwaliteit. We werken samen met het 
werkveld, sportbonden en de Hanzehogeschool. Daarnaast 
gebruiken we onze eigen topsporthal en andere sport-
faciliteiten in de directe nabijheid.

Werkveld
Je wordt bij ons opgeleid tot begeleider, leider of  
coördinator in de sport. Je kunt aan de slag bij o.a.
sportverenigingen, verzorgingstehuizen, gemeenten,  
fitnesscentra, revalidatie of healthcentra, evenementen-
organisaties of recreatieparken. Je dag staat hoe dan  
ook in het teken van sport! 

Tijdens deze mbo-opleidingen ontwikkel je, naast  
sport-specifieke vaardigheden, ook algemene competenties

die je in iedere vervolgopleiding of in het werkveld kunt 
gebruiken. Omdat je al tijdens je eerste jaar leert lesgeven 
en organiseren heb je een streepje voor wat betreft  
zelfstandigheid, communicatie en verantwoordelijkheid.  
Dit kun je verder uitbouwen op het hbo als je met je niveau 
4-diploma wilt doorstromen.

Toelatingsprocedure
Meld je voor 1 april digitaal aan via www.alfa-college.nl.  
Je krijgt vervolgens een uitnodiging voor een 
kennismakings activiteit op sportief gebied. Ook een  
persoonlijk gesprek is onderdeel van de procedure. Jij kunt 
dan kijken of de opleiding ook echt bij je past. Ook komen 
je leerprestaties, je houding, de wederzijdse verwachtingen 
en je motivatie voor de opleiding aan de orde.

Mbo-opleiding Vooropleiding

Niveau 1 –  
Entree opleiding

Geen (vmbo-) diploma.  
Minimaal 16 jaar op 1 augustus. 

Niveau 2 Entree diploma niveau 1 of een
diploma vmbo-BB  leerweg 

Niveau 3 Vmbo-KB, GL of TL diploma, overgangs-
bewijs havo of vwo 3 naar 4 of diploma 
mbo-niveau 2 

Niveau 4 Vmbo-KB, GL of TL diploma, overgangs-
bewijs havo of vwo 3 naar 4 of diploma 
mbo-niveau 3

Lesgeld en opleidingskosten
Wij zorgen als school ervoor dat onze praktijklokalen 
beschikken over alle materialen die je nodig hebt om de 
praktijklessen te volgen. Als je 18 jaar of ouder bent, betaal 
je ieder schooljaar lesgeld. Het bedrag geldt per jaar en 
wordt vastgesteld door de overheid. Meer info op  
duo.nl/particulier/mbo-er/. Daarnaast zijn er kosten voor 
b.v. boeken/lesmateriaal, kampen, een kledingpakket of 
een laptop. Op alfa-college.nl/schoolkosten staat info over 
schoolkosten, de boekenlijst en over de mogelijkheid van 
tegemoetkoming in de schoolkosten (MBO Studentenfonds) 
als je onder de 18 jaar bent. Heb je vragen over deze  
regeling, neem dan contact op met ons Loopbaancentrum 
via loopbaancentrum.kard@alfa-college.nl.

Let op: het mbo is altijd in ontwikkeling. Kijk op de website 
van het Alfa-college voor de meest actuele informatie. Aan 
deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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