Sportbegeleiding in een notendop
Beschrijving van de studierichting
Plaats in de matrix
Derde graad dubbele finaliteit – domein Sport

Visie op de studierichting
• De studierichting Sportbegeleiding is een studierichting in de dubbele finaliteit, gericht op een
specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar beweging, sport en gezondheid
centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.
• Leerlingen leren daarom leerinhouden uit verschillende bewegings- en sportactiviteiten en
ondersteunende toegepaste wetenschappen. Daarnaast leren ze verschillende didactische en
methodische principes hanteren die ze nodig hebben om leiding te kunnen nemen over een groep.
• Leerlingen voeren daarom verschillende bewegings- en sportactiviteiten uit vanuit een breed
bewegings- en sportaanbod.
• Sportbegeleiding wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De
basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de dubbele finaliteit.

Leerlingenprofiel
Een leerling uit de studierichting Sportbegeleiding:
• is nieuwsgierig naar vraagstukken rond beweging en sport in relatie tot de mens en de mens in de
samenleving;
• is geïnteresseerd in de ontwikkeling en optimalisatie van het eigen bewegingsprofiel (KLUSCE);
• is bereid om de eigen technische en tactische bewegingsspecifieke competenties vanuit een breed
aanbod aan bewegings- en sportactiviteiten te optimaliseren en dit binnen het individuele,
interactieve en ritmisch-expressieve domein; evenals vanuit arbeidsgerichte bewegingscontexten
zoals ‘urban sports’;
• is bereid om relaties te leggen tussen bewegings- en sportactiviteiten en gezondheid enerzijds en
ondersteunende wetenschappen anderzijds;
• wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van actieve vrije tijdsbeleving;
• is bereid om zich te verdiepen in sociale, communicatieve, didactische en methodische vaardigheden
in functie van het begeleiden van kinderen, volwassenen en specifieke doelgroepen in hun bewegingen sportbeleving.
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Componenten van de studierichting
Sportbegeleiding (df)
Eindtermen basisvorming Dubbele finaliteit
Specifiek gedeelte
BK Sport- en spelleider (4)
WD_01 Generieke competenties
01 Generieke doorstroomcompetenties
WD_08 Biologie
03 Toegepaste fysiologie en anatomie van de mens
08 Celleer
WD_13 Bewegingswetenschappen
02 Toegepaste bewegingswetenschappen
WD_14 Gedragswetenschappen
02 Toegepaste gedragswetenschappen: toegepaste
psychologie

Minimale materiële vereisten
Deze studierichting vereist dat de school een sportzaal voorziet en andere ruimtes en aangepaste
materialen om leerlingen de kans te geven zich in te werken in individuele, interactieve en
ritmisch‐expressieve sportdisciplines. Naast het standaardaanbod zoals voetbal, volleybal en basketbal
wordt ook een breed aanbod van actuele activiteiten en sportieve vrijetijdsactiviteiten voorzien. Het
schoolteam bespreekt het concrete aanbod in functie van de lokale context. Dat kan bv. gaan om actieve
vormen van animatie, jongleren en circustechnieken, teambuildingactiviteiten, yoga, (internationale)
volkssporten, Tai Chi Chuan, boksen, capoeira, ‘urban sports’, ‘street basket’ en ‘street soccer’.

Vergelijking met ‘oude studierichtingen’
Concordantie
TSO

Dubbele finaliteit

Lichamelijke opvoeding en sport

Sportbegeleiding

Accenten binnen de opleiding
• De wetenschappen binnen deze studierichting hebben een ondersteunende functie bij het
optimaliseren van bewegings- en sportactiviteiten.
• Leerlingen moeten een functie als rolmodel kunnen opnemen binnen een breed aanbod van
bewegings- en sportactiviteiten.
• Leerlingen moeten voldoende inzicht hebben in didactische en methodische principes om de leiding
te kunnen nemen over diverse doelgroepen binnen het domein van actieve vrije tijdsbeleving.
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Onderliggende studierichtingen uit tweede graad
Sportbegeleiding in de derde graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen uit de tweede
graad:
• Sport
Hieronder zijn de componenten weergegeven van deze studierichtingen:’
Sport
Eindtermen basisvorming Dubbele finaliteit
Specifiek gedeelte
BK Sport- en spelleider (4)
WD_08 Biologie
03_Toegepaste fysiologie en anatomie van de mens
WD_13 Bewegingswetenschappen
02_Toegepaste bewegingswetenschappen
WD_14 Gedragswetenschappen
02_Toegepaste gedragswetenschappen: Toegepaste
psychologie

Vergelijking van de nieuwe studierichting met aanverwante richtingen
Niet van toepassing

Vervolg na de derde graad
De leerlingen hebben na de derde graad één of meerdere beroepskwalificaties behaald. Op basis van deze
beroepskwalificatie(s) is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk.
De leerlingen kunnen ook kiezen voor een beroepsgerichte Se-n-Se-opleiding waarbij ze één of meerdere
extra beroepskwalificaties kunnen behalen die hen extra kansen bieden op de arbeidsmarkt. Ze kunnen ook
kiezen voor een graduaatsopleiding.

Mogelijke vervolgopleidingen (bacheloropleiding):
Geesteswetenschap

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap

/ Gecombineerde studiegebieden (Sport

/ Onderwijs

en bewegen)
/ Gezondheidszorg (m.u.v. Biomedische
laboratoriumtechnologie)
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