
 

Elke opleiding biedt, naast een basis- en profieldeel, een aantal 

keuzedelen. Sommige keuzedelen bereiden je voor op een 

vervolgopleiding; andere zijn meer gericht op het beroep. Dat zijn 

keuzedelen waarmee je je vakmanschap kunt verbreden of verdiepen. 

Keuzedelen vormen een verplicht onderdeel van je opleiding. 

 

Keuzedelen Coördinator sportinstructie, training en coaching 

 

Digitale vaardigheden basis 

Bij dit keuzedeel doe je kennis en vaardigheden op die nodig zijn bij het verzamelen van informatie, 

gegevens en content. Je leert reflecteren op je eigen mediagebruik en op de betrouwbaarheid van 

informatie. 

Voorbereiding hbo 

Als je erover denkt om na je mbo-opleiding naar het hbo te gaan, maar je weet nog niet precies naar 

welke opleiding, dan is dit een keuzedeel waar je veel aan kunt hebben. Je verkent op het hbo welke 

opleidingen er voor jou mogelijk zijn en omdat je ook een aantal colleges volgt, ervaar je hoe het 

voelt om aan het hbo te studeren. 

Oriëntatie op ondernemerschap 

Denk je dat ondernemen iets voor jou is? Dan kun je dat testen binnen dit keuzedeel. Je onderzoekt 

wat zelfstandig ondernemen inhoudt, verkent de markt waarin je je zou willen begeven en brengt in 

kaart wat er allemaal voor nodig is om een eigen bedrijf te starten. 

Voetbal TC3 
Na het volgen van dit keuzedeel kun je training geven aan de selecties van A-B-C-junioren 
(jeugdvoetballers van 12 tot 19 jaar) en hen coachen en begeleiden bij wedstrijden. Je kunt 
bijeenkomsten organiseren en spelers begeleiden. 

Duur: vier perioden, hier dient 160 uur stage voor gelopen te worden. 

Fitnessinstructeur 
Als fitnesstrainer A kun je aan het werk in een fitnesscentrum of sportcentrum. Je bent in staat om 
de volgende taken te verzorgen: 
- het plannen, uitvoeren en evalueren van activiteiten op het gebied van fitness, krachttraining en 
verzorging; 
- het begeleiden van beginners bij deze activiteiten; 
- het geven van voorlichting en advies over deze activiteiten aan beginners. 

Duur: vier perioden, hier dient 160 uur stage voor gelopen te worden. 

Lesgever Zwem-ABC 
Als je dit keuzedeel hebt volbracht, mag je zelfstandig lesgeven aan alle niveaus van het Zwem-ABC in 
zwembaden. Eigen vaardigheid, inzicht en ervaring in de praktijk zijn belangrijk voor je toekomst als 
instructeur. 

Duur: vier perioden, hier dient 160 uur stage voor gelopen te worden. 
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Outdoor 
Na afloop van dit keuzedeel kun je outdooractiviteiten verzorgen bij outdoorbedrijven, 
scoutingverenigingen, op campings, bungalowparken, hoogteparcoursen, klimhallen, survival- en 
bootcampverenigingen. 

Duur: vier perioden, hier dient 160 uur stage voor gelopen te worden. 
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