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Leerlingenprofiel:
 je bent sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de 
studierichting

 via concrete contexten verwerf je basis-theoretische inzichten
 je leert binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom 

functioneren en bent in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen 
aan te pakken

 je beschikt over een goede fysieke conditie, voldoende motorische en sociale vaardigheden 
om deel te nemen aan individuele en interactieve activiteiten uit verschillende 
bewegingsgebieden

 je verdiept je in het begeleiden van sport- en spelactiviteiten voor verschillende doelgroepen

Beweging en sport

Een praktische richting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze vormt leerlingen in het bege-
leiden en ondersteunen van bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen. 

Leerlingen leren ook om verantwoordelijkheid op te nemen voor (het onderhoud van) 
sportterreinen en infrastructuur in diverse contexten. Het uitgebreide pakket sport is 

erop gericht om de motorische basisvaardigheden, tactische en technische competenties 
op gevorderd niveau te brengen in verschillende sportdomeinen.Na het zesde jaar kan je 

ervoor kiezen om meteen aan de slag te gaan als sport- en spelleider.

arbeidsmarktgerichte finaliteit, domein - sport
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Beweging en sport

vakken leerplan 3de jaar 4de jaar

Engels + Frans B 4 4

Nederlands B 3 3

artistieke vorming B 1 -

godsdienst B 2 2

kompas * / 1 1

maatschappelijke vorming B 3 3

wiskunde + natuurwetenschappen B 2 2

sport en blessurepreventie
sport- en spelbegeleiding

S 7 7

sp
or

t

atletiek S 1 1

FOCUS ** S 2 2

fundamentals S - 1

gymnastiek S 1 1

ritmiek S 1 1

teamsporten S 2 2

zwemmen S 2 2

B: basisleerplan in de arbeidsmarktgerichte finaliteit
VB: leerplan verdiepte basis in de arbeidsmarktgerichte finaliteit

S: leerplan specifiek voor de richting in de arbeidsmarktgerichte finaliteit

Mogelijkheden in de 3de graad
Deze studierichting bereidt voor op volgende studierichtingen in de 3de graad

  Beweging en sport

** FOCUS: Fundamentals, Outdoor, Contact & verdediging en Urban Sports

* zie pg 2.


