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Medewerker Sport en Recreatie
Er zijn ontzettend veel organisaties die zich met sport en bewegen bezighouden. Er doen namelijk miljoenen
Nederlanders aan sport, van jong tot oud en van heel atletisch tot en met mensen met een lichamelijke of
verstandelijke beperking. Lijkt het jou leuk om deze mensen te assisteren? Dat kan met de mbo-opleiding
Medewerker Sport en Recreatie!
Als medewerker sport en recreatie assisteer je bij allerlei sportactiviteiten. Hierbij staat de begeleiding van de
deelnemers centraal. Je werkt bij een sportvereniging, zwembad, fitnesscentrum of in de sportieve recreatie
(animatieteam camping of vakantiepark). Leuk aan dit beroep is dat je veel contact hebt met mensen en op een
sportieve en recreatieve manier mensen begeleidt.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• de vraag van sport- en bewegingsdeelnemers inventariseren en signaleren
• sport- en bewegingsactiviteiten voorbereiden en (voor een deel) uitvoeren
• sport- en bewegingsdeelnemers begeleiden
• toezicht houden bij sport- en bewegingsactiviteiten
• EHBSO (Eerste Hulp Bij SportOngevallen) en reanimatie
• onderhoudstaken uitvoeren
• eenvoudige frontofficewerkzaamheden uitvoeren
In de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:
• je voert dienstverlenende werkzaamheden uit.
• je assisteert bij activiteiten en evenementen.

• je assisteert bij activiteiten en evenementen.
Naast o.a. voetbal, zwemmen en fitness krijg je ook Nederlands, rekenen, loopbaan &
burgerschap en informatie over het menselijk lichaam.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 2 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld
• onderwijsbenodigdheden*: ca. € 650,- voor 2 jaar (dit is exclusief laptop en sportschoeisel)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
• medische keuring (niet verplicht): ca. € 90,Het advies is om je te laten keuren door een Sportmedisch Adviescentrum (SMA).
* We benoemen de kosten van het eerste jaar, tenzij anders is vermeld. De genoemde kosten zijn
onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Zowel in het eerste als in het tweede jaar loop je stage.
Vooropleiding
vmbo-bb
Vervolgopleiding
• Sport- en Bewegingsleider (niveau 3)
• Sport- en Bewegingscoördinator (niveau 4)
• toelatingsprocedure
Crebo: 25500

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.



PUNT VAN AANDACHT
In verband met de coronamaatregelen geldt er voor schooljaar 2021-2022 een
aangepaste toelatingsprocedure. Iedereen die zich voor 1 mei heeft aangemeld en
beschikt over de juiste vooropleidingseisen is toelaatbaar.
Let op: Deze opleiding heeft een beperkt aantal studieplaatsen. Meld je voor deze
opleiding dus tijdig aan. Als er vóór 1 mei al meer aanmeldingen binnen zijn dan er
plaatsen beschikbaar zijn, word je op een wachtlijst geplaatst.
Welkomstdag

Afhankelijk van de coronamaatregelen organiseren wij medio mei/juni een welkomstdag.
Hierover ontvang je tijdig informatie.
De (praktijk) lessen voor de locatie Alkmaar worden voor een groot deel ook gegeven op
de Sportcampus "De Meent" aan de Terborchlaan 301 in Alkmaar.
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