
 

Pedagogische begeleidingsdienst 1 

Beschrijving van de studierichting 

Visie op de studierichting 

Beweging en sport is een nichestudierichting uit de finaliteit arbeidsmarkt. Leerlingen krijgen een 
praktische vorming in het leren organiseren van allerlei sport-, bewegings- en spelactiviteiten. Ze leren 
daarbij begeleidende en ondersteunende rollen opnemen: scheidsrechter zijn bv., communiceren en 
samenwerken met groepen en hen animeren, motiveren en enthousiasmeren. Na het doorlopen van deze 
studierichting in de derde graad kunnen leerlingen dan ook o.a. aan de slag als begeleider op speelpleinen, 
monitor tijdens sportkampen en zaalwachter in sportzalen.  

Leerlingenprofiel 

Deze studierichting is vooral geschikt voor leerlingen met een grote interesse in vele bewegings- en 
sportactiviteiten. Ze zijn gemotiveerd om daarbij diepgaand technische en tactische kennis en 
vaardigheden te verwerven. Daarnaast zijn ze bereid om zich te verdiepen in organisatorische en 
begeleidende aspecten. 

Plaats in de matrix 

Tweede graad arbeidsmarkt – domein Sport 

Componenten van de studierichting 

Beweging en sport(*)  

Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit 

Specifiek gedeelte 

BK Sport- en spelleider (4) 

 

Minimale materiële vereisten 

De school voorziet een sportzaal, andere ruimtes en aangepaste materialen om leerlingen de kans te geven 
zich in te werken in een breed aanbod aan sport-, bewegings- en spelactiviteiten. Naast het 
standaardaanbod zoals voetbal, volleybal en basketbal worden ook activiteiten uit slagsporten, dansante 
sporten, ‘urban sports’ aangeboden. 

Vergelijking met de ‘oude studierichtingen’ 

Concordantie 

 Arbeidsmarkt 

Buurtsportwerker - (D)BSO Beweging en sport 
Lichamelijke Opvoeding en Sport - TSO  

Accentverschuivingen binnen de opleiding 

Beweging en sport in een notendop 

  



 

Pedagogische begeleidingsdienst 2 

 De sport- en bewegingsactiviteiten worden nu breder geformuleerd dan het traditionele aanbod 
bv. aan de hand van commercieel interessante activiteiten zoals ‘urban sports’ waaronder 
freerunning, het uitvoeren van trucjes met een skateboard, fiets of step of straatvarianten van 
volkssporten.   

 Ten opzichte van de vroegere studierichtingen ligt de focus in deze studierichting ook meer op 
het aanleren van pedagogische handelingen binnen begeleidende rollen (zoals het animeren, 
motiveren en enthousiasmeren) en het leren omgaan met groepen (zoals groepsdynamica en 
feedbackmogelijkheden). 

Vergelijking van de nieuwe studierichting met aanverwante richtingen 
in de tweede graad 

Niet van toepassing 

Overgang naar de derde graad 

Beweging en sport uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichting in de derde 
graad 

 Beweging en sport (*) 

Hieronder zijn de componenten weergegeven van deze studierichting:’ 

Beweging en sport (*) 

Eindtermen basisvorming Arbeidsmarktgerichte finaliteit 

Specifiek gedeelte 

BK Sport- en spelleider (4) 

 

Vervolgopleidingen na de derde graad 

Niet van toepassing 


