
Bewegen is leuk! Voor kinderen en jongeren is het bovendien heel belangrijk om 

iedere dag voldoende te bewegen. Met dit keuzedeel leer je alles over het inzetten 

van sport en bewegen voor jouw doelgroep. Dat geeft jou straks een meerwaarde op 

de arbeidsmarkt.

Keuzedeel Leider 
sportieve recreatie K0920

Hoe leer je?

Tijdens de cursus leer je in 

de praktijk, door sport- en 

spelactiviteiten te ervaren en 

te ontwikkelen. Je organiseert 

activiteiten voor een door jou 

gekozen doelgroep en voert deze 

uit. Deze activiteiten verwerk je in 

een portfolio. Als afronding maak 

je een casustoets waarbij je een 

activiteit ontwerpt.

Wat ga je leren?

Lijkt het jou geweldig om een grote sportdag of voetbaltoernooi te 

organiseren? In dit keuzedeel leer je hoe je dat moet doen. 

Tijdens dit keuzedeel maak je kennis met allerlei vormen van spellen en 

sporten. Je leert over de opbouw van een sport- of spelactiviteit en hoe 

deze aansluit bij de motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren. 

Je weet hoe je de beweegactiviteiten kunt geven en aanpassen aan jouw 

doelgroep. Dit alles verwerk je in een draaiboek.
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frieslandcollege.nl/aanmeldenvolwassenen
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Niveau
• Mbo-keuzedeel niveau 3 en 4

Praktische informatie

Duur
• 20 weken

• 240 SBU

Start
• September

• Februari 

• Andere startdata in overleg mogelijk vanaf 

 een groepsgrootte van 12

Lesmoment
• Woensdagmiddag

Beoordeling
• We verwachten je aanwezigheid tijdens de lessen

 en een actieve houding.

•  Je sluit de cursus af met een casustoets  en een portfolio   

 waarin je aantoont wat je hebt geleerd.

Erkenning
• Als je aan alle voorwaarden hebt voldaan, ontvang je   

 een bewijs van deelname aan het keuzedeel Leider sportieve  

 recreatie K0920.

Toelating
• Een stageplaats of werkplek met de mogelijkheid om   

 bewegingslessen of -activiteiten te geven. 

Locatie
• Friesland College Heerenveen (Abe Lenstra Boulevard 29)

Studiebelasting
•  Theorie: 3 uur per week

•  Praktijk: 8 uur per week

• Zelfstudie: 3 uur per week

Kom langs, bel, chat of mail

Voor meer informatie of een gratis vrijblijvend studie-/loopbaangesprek

kun je terecht bij FC Leven Lang Ontwikkelen:

T 088 - 060 20 20

E levenlangontwikkelen@fcroc.nl

Of chat via de website: www.frieslandcollege.nl/aanmeldenvolwassenen

Pedagogisch Werk en Onderwijs

is onderdeel van school D’Drive 

van het Friesland College

Creatief denken en grenzen verleggen ligt aan de basis 

van leren bij D’Drive. We gebruiken alle mogelijkheden 

van media en techniek om vorm te geven aan ideeën, 

verbeelding en verhalen. Kritisch denken, samenwerken, 

ict basisvaardigheden, computational thinking en 

mediawijsheid integreren we daarom in ons onderwijs. 

Onze studenten laten zich niet beperken door 

bestaande kaders, maar denken in echte oplossingen 

voor het werkveld.

Onze creativiteit gebruiken we om eigen producten of 

lesmateriaal te maken voor het onderwijsveld. Door 

iets te maken, leren studenten concrete problemen 

oplossen, de wereld beter begrijpen én deze te 

beïnvloeden.

wwww.frieslandcollege.nl/aanmeldenvolwassenen

