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1. Algemene informatie
D1: Doorstroom naar sport & bewegen niveau 3
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Nee

Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting
Dit keuzedeel bereidt de student voor op een doorstroom naar de kwalificatie sport- en bewegingsleider. De student maakt in dit
keuzedeel kennis met het werkveld sport en bewegen, de doelgroepen en de manier van werken. Hij maakt ook kennis met de
kennis, de (studie)vaardigheden en de beroepshouding die een opleiding op niveau 3 vragen wat betreft zelfstandigheid,
moeilijkheidsgraad, tempo en omvang van studietaken. Dit keuzedeel zal bijdragen aan een verantwoorde keuze voor de SB3
opleiding én naar verwachting aan een grotere kans op succes bij doorstroom.
Dit keuzedeel is ontwikkeld met vertegenwoordigers uit het mbo-onderwijs sport en bewegen.
Dit keuzedeel is geen formele instroomeis voor niveau 3.

Relevantie van het keuzedeel
Dit keuzedeel is gericht op doorstroom naar de opleiding sport en bewegingsleider (niveau 3 sport en bewegen). Het keuzdeel
biedt een kennismaking met de werk- en studiewijze van deze opleiding en m.n. met de zelfstandigheid, moeilijkheidsgraad,
tempo en omvang van studietaken die de opleiding sport- en bewegingsleider vraagt van de student. Dit keuzedeel zal bijdragen
aan een verantwoorde keuze voor de SB3 opleiding en naar verwachting bijdragen aan een grotere kans op succes bij doorstroom.
Beschrijving van het keuzedeel
Dit keuzedeel bereidt de student voor op een doorstroom naar de kwalificatie sport- en bewegingsleider. De student maakt in dit
keuzedeel kennis met het werkveld sport en bewegen, de doelgroepen en de manier van werken. Hij maakt kennis met de kennis,
de (studie)vaardigheden en de beroepshouding die een opleiding op niveau 3 vragen wat betreft zelfstandigheid,
moeilijkheidsgraad, tempo en omvang van studietaken o.a. door het leren voorbereiden, uitvoeren en verantwoorden van lessen
sport en bewegen. Dit keuzedeel zal bijdragen aan een verantwoorde keuze voor de SB3 opleiding en naar verwachting bijdragen
aan een grotere kans op succes bij doorstroom.
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Doorstroom
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2. Uitwerking
D1-K1: Oriënteert zich op een vervolgstudie sport- en bewegingsleider (niveau 3)
Complexiteit
De student verwerft kennis en vaardigheden om (studie)taken op beginnend niveau 3 succesvol uit te voeren.* Deze studietaken
zijn ten opzichte van niveau 2 moeilijker, omvangrijker en worden in een hoger tempo aangeboden. Het gaat hierbij om kennis en
vaardigheden om zelfstandig lessen sport en bewegen te leren voorbereiden, plannen, uitvoeren en (schriftelijk) verantwoorden.
De student volgt procedures, maar krijgt onder begeleiding van de docent grotere vrijheid in het kiezen (en mogelijk combineren)
van procedures.
*Met beginnend niveau 3 wordt bedoeld dat de student kennis en vaardigheden verwerft om leeropdrachten op niveau 3 uit te
voeren, vergelijkbaar met opdrachten in het eerste jaar van de opleiding sport- en bewegingsleider.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De student bereidt zich voor op de eisen die aan een beginnend mbo niveau 3-student Sport en Bewegen worden gesteld. Hij
werkt zelfstandig aan studieopdrachten of samen met medestudenten. Hij is verantwoordelijk voor de resultaten van zijn eigen
activiteiten en zijn eigen aandeel in de samenwerking. De student kan altijd terugvallen op de docent bij vragen of moeilijkheden.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

heeft basiskennis van het werkveld sport en bewegen

§

heeft basiskennis van sociale en fysieke veiligheid in sport en bewegen

§

heeft basiskennis van anatomie en fysiologie

§

heeft kennis van doelgroepen in sport en bewegen

§

heeft kennis van materialen en middelen ten behoeve van SB-activiteiten

§

kan een lesplan op beginnend niveau 3 opstellen (met voorbereiding, uitvoering en evaluatie)

§

kan een SB-activiteit plannen, voorbereiden en uitvoeren samen met anderen

§

kan didactische organisatie- en werkvormen voor SB-activiteiten toepassen op beginnend niveau 3

§

kan didactische vaardigheden toepassen op beginnend niveau 3

§

kan presentatievaardigheden toepassen in relatie tot zijn werkzaamheden

§

kan reflecteren op zijn eigen handelen op beginnend niveau 3

§

kan schriftelijk rapporteren over zijn lesplan en – uitvoering

§

kan sociale vaardigheden toepassen op beginnend niveau 3

§

kan sport- en spelmaterialen toepassen in relatie tot zijn werkzaamheden

§

kan sportvaardigheden toepassen in relatie tot zijn werkzaamheden

§

kan studieteksten op beginnend niveau 3 lezen en verwerken

§

kan zijn eigen handelen verantwoorden, mondeling en schriftelijk, op beginnend niveau 3
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