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Toelatingsprocedure opleiding Sport & Bewegen niveau 2 
Sport en Bewegen 

Toelatingsdag 
Als je je aangemeld hebt vóór 1 april 2020, word je uitgenodigd voor de
toelatingsdag, tenzij op dat moment de opleidingsplaatsen bezet zijn. 
Tijdens deze toelatingsdag neem je deel aan een aantal fysieke testen: 

 Op een bewegingsbaan kijken we naar je samenwerking met andere 

   studenten en jouw motorische behendigheid; 

 Tijdens een spelsituatie kijken we naar je inzet en naar de mate waarin je initiatief 

   toont; 

 Tijdens een bootcamp training of hardloopparcours (5,5 km) beoordelen 

   we jouw doorzettingsvermogen. Je kiest zelf welk onderdeel je doet en dit geef je  
   op de dag zelf aan. 

De uitkomsten van de fysieke testen tellen niet mee bij het tot stand komen van 
ons advies aan jou. De testen geven jóu een beter beeld over wat je te wachten 

staat tijdens de opleiding en ze geven óns een beeld van jouw fysieke 
capaciteiten. 

Tijdens de toelatingsdag heb je ook een intakegesprek. We vragen je daarvoor 
de volgende extra informatie mee te nemen: 

1. De ingevulde referenties (deze ontvang je samen met de uitnodiging voor
de toelatingsdag) van:

a. je mentor
b. je docent lichamelijke opvoeding.

2. Eventueel: een relevante referentie van sportclub sportvereniging, werkgever etc.

over jouw inzet (voor de club/vereniging).
3. Relevante behaalde sportdiploma’s (bijv. een trainers- of

scheidsrechtersdiploma of certificaat).

4. Een filmpje van ca. 2 minuten waarin je je jezelf presenteert en laat zien
waarom deze opleiding bij jou past.

Op basis van het intakegesprek adviseren we of we je geschikt vinden voor de 
opleiding. Binnen tien werkdagen na de toelatingsdag ontvang je van ons het 
bericht of je kunt starten met de opleiding. 

LET OP: er is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar in de opleiding. We 
hebben plaats voor 20 studenten in Alkmaar en 20 studenten in Purmerend. De 
studenten met een positief advies worden in volgorde van aanmelding voor de 
opleiding geplaatst. Indien je niet geplaatst kan worden, kom je op een 
wachtlijst. Het kan zijn dat we je vragen om voorafgaand aan de toelatingstest, een 

beroepsbeeld-test te maken. Hiervoor ontvang je dan een aparte uitnodiging. 

Sport en Bewegen  Alkmaar (072) 547 66 50 – Purmerend (0299) 45 53 13 


