MEDEWERKER SPORT
EN RECREATIE (DIENSTVERLENING)
NIVEAU 2 - BOL

	
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 de opleiding
medewerker sport en recreatie bij het
Alfa-college iets voor jou!

Toelatingseisen
vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg
Entree-opleiding niveau 1
Opleidingsduur: 2 jaar
De opleiding
Je doet de opleiding sport en recreatie. Nieuw is dat
je breder wordt opgeleid. We werken samen met de
opleidingen Helpende Zorg en Welzijn en Facilitair
medewerker om je een brede basis aan te leren.
Aan het einde van de opleiding ben je breed inzetbaar
als dienstverlener.
Het beroep
Als Medewerker Sport en recreatie werk je in de dienst
verlening. Je gaat graag met mensen om en je bent gastvrij.
Je kunt gasten/deelnemers op een plezierige wijze te
onderhouden, vermaken en enthousiasmeren. Ook weet je
van aanpakken en werk je volgens voorschriften, instructies
en gemaakte afspraken. Je bent alert op het signaleren van
bijzonderheden, met name op het gebied van (sociale en
fysieke) veiligheid van gasten/deelnemers en andere
betrokkenen. Je voert (delen van) sportieve en recreatieve
activiteiten uit.

Werkveld
Als Medewerker Sport en recreatie ben je werkzaam in
tal van organisaties, bijvoorbeeld in:
-	Recreatiebedrijven zoals campings en bungalowbedrijven
-	Attractieparken
-	Groepsaccommodaties
-	Sportorganisaties: fitnesscentra, indoor- en outdoor
centra en sportverenigingen
Ook kan je werkzaam zijn bij zwembaden, wellnesscentra
en buitensportondernemingen.
Structuur van de opleiding
Het Alfa-college geeft de opleiding tot Medewerker Sport
en recreatie in de beroepsopleidende leerweg (BOL), leren
en stage. In de praktijkgerichte omgeving doe je de kennis
en vaardigheden op die je nodig hebt voor het diploma.
Je houdt een digitale verzamelmap bij en je wordt begeleid
door een coach. Bijzonder aan de locatie Kardinge
(Groningen) is dat wij gebruikmaken van onze eigen
Alfa-college topsporthal en andere sportfaciliteiten in de
directe nabijheid, zoals de grootste klimwand van
Nederland, de indoor skibaan, de kunstijsbaan en zwem
baden.
Houd er rekening mee dat je ook werkervaring gaat opdoen
in de avonduren en in de vakanties.
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Stage
Naast de theorie- en praktijklessen op school ga je ook veel
praktijkervaring opdoen in de beroepspraktijkvorming
(BPV = stage). Inzet, samenwerken en initiatief nemen zijn
niet alleen van belang op school, maar zeker ook tijdens de
BPV. We vragen hierin een professionele beroepshouding
van jou. Vanaf het eerste moment start je direct met je stage
bij bijvoorbeeld een sportvereniging, een recreatiebedrijf of
een zwembad.

 Vakken
- 	Dienstverlenende werkzaamheden o.a.
schoonmaak, beheer, onderhoud, aanspreekpunt
voeding
-	Activiteiten organiseren en begeleiden
-	Eigen vaardigheid in sport en spel
-	Werken in een sport en recreatie organisatie
-	Theoretische vakken richting het beroep
-	Leren, loopbaan en burgerschapscompetenties
-	Nederlands en rekenen
-	Stage (beroepspraktijkvorming)
Verder leren?
Met een diploma medewerker sport en recreatie kun je,
na het volgen van een doorstroomprogramma, door naar
de opleiding Sport- en bewegingsleider op niveau 3.
Ook ben je met je niveau 2 diploma toelaatbaar tot andere
mbo opleidingen op niveau 3.
Aan het werk
Je kunt met een diploma tot medewerker sport en recreatie
aan het werk in verschillende sportorganisaties of bedrijven.
Denk bijvoorbeeld aan recreatiebedrijven zoals campings
en bungalowbedrijven, attractieparken en groepsaccom
modaties of in sportorganisaties zoals fitnesscentra, indooren outdoor centra en sportverenigingen. Zwembaden,
wellnesscentra en buitensportondernemingen behoren ook
tot het werkveld.

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.
Toelatingsprocedure
Meld je voor 1 april digitaal aan via www.alfa-college.nl.
Je krijgt vervolgens een uitnodiging voor een
kennismakingsactiviteit 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. De data van kennismakingsactiviteit staan op de
website van het Alfa-college.
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.
Januari 2019

