
SPORT EN BEWEGINGS-

COÖRDINATOR
DIT IS WAT VOOR MIJ

Wil jij een professional worden die mensen helpt om 
gezond te leven of hun sportieve talent verder te 
ontwikkelen? Als sport- en bewegingscoördinator bied 
je activiteiten gericht op sport en bewegen aan. Je 
werkt met deelnemers binnen een grote diversiteit 
aan leeftijden, culturen, leefstijlen en maatschappelijke 
posities. Je werkt graag met mensen en stelt je gastvrij, 
coöperatief en flexibel op.

JOUW OPLEIDING

KIJK OP DE WEBSITE

Scan mij

en ontdek nog meer over 
deze opleiding!



JOUW LOCATIE

Onze medewerkers voelen zich betrokken bij de 
studenten, cursisten en deelnemers. We vinden 
het belangrijk dat je je thuis voelt bij ons op 
school. Daarom bieden we je een veilige, 
vertrouwde en sfeervolle leeromgeving; licht, 
ruim en met moderne onderwijsfaciliteiten.

De opleidingen in deze brochure worden gegeven op
de nieuwe locatie Sportweg in Doetinchem. De locatie
ligt op een uniek sportpark waar veel verschillende
sportaanbieders zijn gevestigd. Voor de praktijklessen
wordt dan ook veel gebruik gemaakt van de faciliteiten
die het sportpark biedt. Daarnaast worden er
praktijklessen gegeven bij zwembad Rozengaarde
(Doetinchem), atletiekvereniging Argo (Doetinchem)
en Markant Outdoorcentrum (Braamt).

Locatie Sportweg
 Nieuw schoolbouw (2018)
  voorzien van de modernste faciliteiten en 
 voorzieningen
 Ligging op uniek sportpark
 Dichtbij topsporthal met turn-, fitness-,
 dans- en gymzaal en dojo
 Onderwijsleercentrum (OLC), voorzien van   
 alle gemakken
 Gezonde schoolkantine

Het eerste jaar van de opleiding Sport- en 
bewegingscoördinator is een gezamenlijk jaar. 
Het is dus geen probleem als je nog niet precies 
weet wat je wilt. Na het eerste jaar kies je voor 
één van de vier uitstroomrichtingen:
-  Buurt, onderwijs en sport
-  Sport, bewegen en gezondheid
-  Sportinstructie, training en coaching
-  Sport- en bewegingsagogie

Associate Degree 
opleiding
Het Graafschap College heeft samen met 
Iselinge Hogeschool een nieuwe opleiding 
ontwikkeld: Pedagogisch professional kind en 
educatie. Deze tweejarige deeltijdopleiding op 
hbo-niveau 5 leert je over de grenzen van je 
eigen vakgebied kijken en een voortrekkersrol 
te vervullen in de samenwerking met andere 
professionals. 

DIT IS BIJZONDER

Je hoeft niet meteen 
te kiezen



Opleiding Profiel Niveau Duur Leerweg

Sport en bewegen Sport- en bewegingscoördinator 

 Coördinator buurt, onderwijs en sport 

 Coördinator sport, bewegen en 

    gezondheid

 Coördinator sport- en bewegingsagogie

 Coördinator sportinstructie, training en       

    coaching

4 3 of 4 jaar bol 

WAT KIES JIJ?

RICHTING SPORT EN BEWEGEN

Je hoeft niet meteen 
te kiezen

Heb je de knoop doorgehakt? Wil je je 
aanmelden voor een opleiding bij het 
Graafschap College? Doe dat dan via het 
digitaal aanmeldformulier. Dat vind je op onze 
website op de pagina van het profiel van jouw 
keuze. Als je aan alle voorwaarden voldoet, 
zul je meestal worden toegelaten tot de 
opleiding van je keuze. Kijk goed naar de 
toelatingseisen en –procedure op de web-
site, want voor sommige opleidingen is een 
bepaalde activiteit, zoals een gesprek, 

(fysieke) test, opdracht of  bijeenkomst 
verplicht. Ons streven is om je zo snel 
mogelijk te berichten over je toelating. 

Wanneer je het dringende advies krijgt om 
een andere opleiding te kiezen, biedt het 
Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met 
een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het 
vinden van een opleiding die beter bij je past.

AANMELDEN DOE JE ZO

Via deze knop op de website bij 
het profiel van jouw keuze.




