
SPORTINSTRUCTIE EN
ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN
VAN 4-12 JAAR 

 

Ben jij benieuwd hoe je sportactiviteiten aanbiedt of

sta je tijdens buitenspeelmomenten wel eens voor de

groep en zou je graag willen weten hoe je kinderen

verder helpt in hun motorische ontwikkeling? Dan

is het deze training echt iets voor jou!



ONTWIKKEL JEZELF ALS
PROFESSIONAL

Wat ga je leren?

In dit trainingstraject verkrijg je specifieke vakkennis en

vaardigheden om sport- en beweegactiviteiten aan te bieden

aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Er wordt aandacht besteed

aan het bepalen en behalen van doelen op motorisch,

sociaal-affectief en regulerend gebied. Je krijgt middels

lessen en coaching handvatten om sportactiviteiten aan te

bieden.

Daarnaast ontvang je onder andere een scala aan activiteiten

en toegang tot een database van meer dan 100 activiteiten

die je direct kan toepassen in de praktijk.  

 

Hoe ziet het trainingstraject eruit?

Het trainingstraject neemt 12 dagdelen in beslag. Gedurende

deze periode volg je wekelijks twee uur klassikaal les in een

gymzaal of op een sportveld, zodat je direct de koppeling

naar de praktijk kunt maken. Ook krijg je de opdracht om het

geleerde uit de lessen toe te passen op jouw werkplek.

Buiten de lessen omvat de training een zelfstudiebelasting

van ongeveer twee uur per week. Gedurende het hele

trainingstraject word je gekoppeld aan een vaste trainer die

tevens jouw aanspreekpunt is. 

 

 

Aanmelden?

Stuur een mail naar Martijn van der Linden 

(mjp.vanderlinden@summacollege.nl) om kenbaar te maken

dat je deze training wilt volgen. Je kunt de training gratis

volgen via het subsidietraject van Brabant Leert. 

 

Mocht je vragen hebben over de training of het

subsidietraject kun je wederom bij Martijn terecht.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie is dit trainingstraject bestemd?

Dit trainingstraject is bestemd voor professionals die

momenteel werken met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12

jaar en geïnteresseerd zijn in verdieping op het gebied van

het aanbieden van sportinstructie en activiteiten aan deze

doelgroep. 

 

Wat zijn de toelatingseisen?

Je bent werkzaam in een omgeving waar je de mogelijkheid

hebt om sportactiviteiten met kinderen in deze

leeftijdscategorie uit te voeren. 

 

Wat kost het trainingstraject?

De investering voor dit trainingstraject bedraagt

€ 500,- inclusief lesmaterialen (btw-vrij). Het is mogelijk om

deze training tot juni 2022 gratis te volgen via het

subsidietraject van Brabant Leert. 

 

Hoe sluit je het trainingstraject af?

Na het succesvol afronden van het traject, ontvang je

een Bewijs van Deelname.

 

Wanneer en waar is het trainingstraject? 

Het trainingstraject start op dinsdag 5 oktober 2021. Daarna

zijn er wekelijks lesbijeenkomsten op dinsdagavond van

18.30 - 20.30 uur op locatie Vijfkamplaan 4, Eindhoven. Na

aanmelding ontvang je een overzicht met de exacte data van

de lesbijeenkomsten. 
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