
BEWEGING 
& SPORT

 √ Ben je gebeten door sport?

 √ Ben je open minded voor elke 
aangeboden sport? 

 √ Beschik je over degelijke motorische en 
sociale vaardigheden? 

 √ Kan je een gezonde dosis zelfdiscipline 
aan de dag leggen? 

 √ Ben je een echte teamplayer? 

 √ Ben je bereid om een groep te leiden en te 
begeleiden? 

Wie kiest voor Mariagaard, kiest voor 
een school waar traditie en innovatie 
hand in hand gaan, met een open 
blik op jongeren, op onderwijs en 
samenleven.

Oosterzelesteenweg 80 
9230 Wetteren

09 365 73 00

www.mariagaard.be 
info@mariagaard.be
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Bij ons zit je goed!
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Onderwijs met  
een glimlach

A



Beweging en Sport A is een praktische 
richting binnen de arbeidsmarktfinaliteit. Je 
leert sport-, spel en bewegingsactiviteiten 
bij verschillende doelgroepen begeleiden, 
ondersteunen en promoten.

We leren jou vanuit een praktische 
invalshoek wat goed communiceren, 
organiseren en samenwerken is. Daarnaast 
leer je verantwoordelijkheid opnemen 
voor het onderhoud van sportterreinen en 
infrastructuur in uiteenlopende contexten of 
omstandigheden. Ook EHBO is een belangrijk 
element in deze specifieke studierichting.

Wekelijks krijg je 15 uur praktijk sport waarin 
jouw motorische vaardigheden in de 
verschillende bewegingsdomeinen worden 
verfijnd. 

Deze studierichting is vooral geschikt voor 
leerlingen met een brede interesse in tal 
van bewegings- en sportactiviteiten en voor 
leerlingen die gemotiveerd zijn om zich hierin 
op technisch en tactisch vlak grondig te 
verdiepen. Wij besteden in Beweging en Sport 
ook veel aandacht aan de organisatorische 
en begeleidende aspecten.

Naast de fysieke hoofdcomponent, maakt 
persoonlijkheidsontwikkeling ook een 
belangrijk deel uit van je totale opleiding.

LESSENTABEL Jouw toekomst   

Godsdienst 2 2

Maatschappelijke vorming 3 3

Engels 2 2

Frans 2 3

Nederlands 3 3

Wiskunde 1 1

Natuurwetenschappen 1 1

Organisatie en planning 1 1

Artistieke vorming 1 1

De tweede graad Beweging en Sport krijgt 
een logisch vervolg in de derde graad 
Beweging en Sport. 

Vanaf de derde graad Beweging en Sport 
vormen de stages een essentieel deel van de 
opleiding. Het werkveld of het bedrijfsleven 
dat elke leerling in de tweede graad al eens 
kon verkennen, wordt op die manier voor een 
aantal weken per jaar werkelijkheid, waarin 
de leerling een bepaalde job of bedrijfstak al 
doende leert kennen en verder verkennen. 

Na deze opleiding heb je de mogelijkheid 
om meteen aan de slag te gaan op de 
arbeidsmarkt.  Mogelijke   knelpuntberoepen  
na de derde graad Beweging en Sport zijn: 
redder en begeleider naschoolse opvang. 

Ook medewerker bij een sportdienst, 
begeleider bij jeugdwerk, buurtsport-
medewerker, terreinverzorger, zaalwachter 
in sportzalen, fitnessmedewerker, wellness-
manager, … zijn mogelijkheden.

Je kan na de derde graad eventueel een  
Se-n-Se of een zevende specialisatiejaar 
volgen om bijvoorbeeld specifiek als 
sportclub- en fitnessbegeleider te kunnen 
afstuderen.

Blessurepreventie 1 1

Sport- en spelbegeleiding 6 6

Sport 9 9

SPORT op Mariagaard
 √ gebruikt SPORT als middel om je (PED)AGOGISCHE vaardigheid te ontwikkelen. 

 √ geeft je als PERSOON de kans om je eigen PROCES in handen te nemen. 

 √ organiseert uitdagende STAGES in het werkveld. 

 √ heeft OOG voor elke leerling. 

 √ geeft je de RUIMTE om jezelf te ontplooien. 

"Wij geloven in de kracht van  
bewegen! Sport zit in ons DNA!"
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