
SPORT- EN 

BEWEGINGSLEIDER
DIT IS WAT VOOR MIJ

Vind je het leuk om mensen te begeleiden bij sport- en 
bewegingsactiviteiten? Als sport- en bewegingsleider 
doe je niet anders! Je werkt bijvoorbeeld in een 
zwembad of fitnesscentrum, bij een sportvereniging 
of in de buitenschoolse opvang. Naast het begeleiden 
van mensen denk je mee over nieuwe sportactiviteiten, 
en organiseer je wedstrijden of toernooien. Je bent 
geschikt voor dit beroep als je er plezier in hebt om met 
mensen te werken en hulpvaardig, flexibel en gedreven 
bent. 

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 schoolgebouw (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

Dat kan in deze opleiding! Er is veel aandacht 
voor internationalisering. Je krijgt les in twee 
vreemde talen: Engels en Duits. 
Onderdelen van bepaalde keuzedelen worden 
gegeven in het buitenland, zoals Ski- en 
snowboardleraar en Outdoor-animator. Als je 
kiest voor een zomerstage verzorg je sportieve 
recreatie en animatie op campings, bungalow-
parken en resorts in meer dan 10 landen in 
Europa of zelfs daarbuiten!

Specialiseren
Tijdens je opleiding kun je kiezen uit een ruim 
aanbod keuzedelen om je te specialiseren. Op 
het gebied van training, coaching en sport-
instructie worden er onder andere keuzedelen 
aangeboden in de volgende takken van sport:
voetbal, gymnastiek, fitness, bewegen op 
muziek, weerbaarheid, skiën, snowboarden en 
zwemonderwijs. 

DIT IS BIJZONDER

Jij wil je grenzen 
verleggen? 



Opleiding Profiel Niveau Duur Leerweg

Sport en bewegen Sport- en bewegingsleider 3 bol

DIT KIES JIJ?

RICHTING SPORT EN BEWEGEN

Jij wil je grenzen 
verleggen? 

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

3 jaar

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




