Aanvraagformulier nieuwe opleiding of nevenvestiging
Basisgegevens
Naam instelling
Christelijke Hogeschool Windesheim
Contactpersonen met contactgegevens
Christelijke Hogeschool Windesheim
Postbus 10090
8000 GB Zwolle
Naam opleiding
Ad Sport, Bewegen en Ondernemen (Ad SBO)
Internationale naam opleiding
Ad Sport, Movement and Entrepreneurship
Taal
Nederlands
In geval dat de opleiding in een andere taal dan het Nederlands wordt verzorgd: een toelichting
op de aansluiting van de taalkeuze op de arbeidsmarktbehoefte
n.v.t.
In geval van een Associate degree-opleiding, indien van toepassing: welke bve-instelling verzorgt
mede de opleiding
n.v.t.
In geval van een joint degree-opleiding: welke instelling(en) verzorg(t)(en) mede de opleiding
n.v.t.
Opleidingsniveau (Associate degree-opleiding, hbo-bachelor, hbo-master, wo-bachelor, womaster)
Associate degree
Inhoud (korte beschrijving opleiding)
De Ad Sport, Bewegen en Ondernemen kent twee uitstroomprofielen, namelijk Clubkadercoach
en Sportondernemerschap.
De opleiding biedt een mooie balans tussen theorie en praktijk. Elke periode staat in het teken van
een project. Hierbij gaat de student in teamverband een (ondernemers)vraagstuk aanpakken. Hij
doet hiermee praktijkervaring op en bouwt tegelijkertijd aan een netwerk.
Bij het uitstroomprofiel Sportondernemerschap kiezen studenten bewust voor ondernemerschap
in de sport en gaan daadwerkelijk ondernemen. De opleiding wordt modulair opgezet en zal
bestaan uit inhoudelijke thema’s die direct aansluiten op de gestarte onderneming. Deze
studenten springen in op de vraag van de ongebonden, ongeorganiseerde sporter die zoekt naar
een specifieke invulling van zijn sport- en beweeggedrag. Dit kan door middel van individuele
begeleiding of deelname in kleine groepen waarbij maatwerk nodig is. De sportondernemer is de
specialist die aan deze vraag gaat voldoen en hierbij middels deze opleiding de direct kennis en
begeleiding krijgt om dit in zijn onderneming toe te passen. Binnen de opleiding wordt er aan
specifieke kennis en kunde gewerkt. Dit betekent dat de sportondernemer aan het einde van de
opleiding in staat is om:
• maatwerkoplossingen te bedenken en te implementeren voor vraagstukken die hij
tegenkomt in zijn onderneming.
• een netwerk op te bouwen rond zijn onderneming.
• zijn eigen pr en marketing voor zijn onderneming vorm te geven.
• zijn onderneming bedrijfsmatig solide in te richten.
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•

zijn onderneming mee te laten ontwikkelen met de laatste ontwikkelingen binnen het
sport- en beweegdomein.
Bij het uitstroomprofiel Clubkadercoach wordt er specifiek opgeleid tot de functie van
sportkadercoach. De clubkadercoach werkt voor een of meer clubs op een sportaccommodatie of
in de wijk. Hij staat midden in de sportpraktijk tussen en naast de (jeugd)trainer-coaches en
begeleiders maar kan ook boven de ‘troepen’ uitkijken. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit en
kwantiteit van (jeugd)trainer-coaches en begeleiders. De clubkadercoach draagt
medeverantwoordelijkheid gericht op het versterken of vitaliseren van de club. Hij vervult een
schakelfunctie tussen het (jeugd)bestuur en het sportkader. Hij vervult een expertrol bij het
ontwikkelen en implementeren van kaderbeleid in de club. Hij is aanspreekpunt voor het sportkader
én voor sporters, ouders, bestuurders en overige betrokkenen. De clubkadercoach kan trainingen
geven, maar doet dit alleen als voorbeeld voor de trainer-coaches of bij specifieke doelgroepen.
Binnen de opleiding wordt er aan specifieke kennis en kunde gewerkt. Dit betekent dat de
Clubkadercoach aan het einde van de opleiding in staat is om:
• het sportkader in de club te professionaliseren.
• het (vrijwillig) sportkaderbeleid te veranderen binnen de club.
• de wensen en behoeftes van het sportkader en de sporters te onderzoeken.
• het sportkader van de vereniging te coachen (begeleiden/opleiden).
• (voorbeeld)trainingen te geven.
• processen te begeleiden en het netwerk om de vereniging (uit) te bouwen.
Binnen de opleiding Ad SBO komen verschillende opleidingsthema’s aan bod. Deze thema’s
worden nader uitgewerkt in het programma van de opleiding:
• Sportgedragsbeïnvloeding
• Effecten van sport en bewegen
• Buurtsportcoach
• Groei nieuwe sportvormen
• Ondernemerschap
• Sport & Innovatie
• Verenigings- of sportparkmanager
Binnen de opleiding wordt een deel van het onderwijs aan beide uitstroomprofielen aangeboden.
Dit deel van het onderwijs concentreert zich op generieke kennis, vaardigheden en begeleiding
welke van toepassing zijn voor beide profielen. Binnen dit generieke deel ligt de meerwaarde in het
delen van de ervaringen van studenten vanuit de verschillende profielen en contexten in de praktijk.
Dit generieke deel sluit aan bij competenties die gevraagd worden vanuit het werkveld en waarbij
een sterke kennis- en kundebasis wordt gevraagd.
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Inrichting van de opleiding (indicatie curriculum per jaar, vakken, leerlijnen)
De opleiding kent een studiebelasting van 120 studiepunten. Deze studiepunten zijn verdeeld over
twee jaar (elk 60 studiepunten) en weer verdeeld over perioden van 30 studiepunten.
Uitstroomprofiel
Clubkadercoach

Profieloverstijgend
onderwijs

Uitstroomprofiel
Sportondernemerschap

Kennisleerlijn

Sportbeleid 1

Bedrijfskunde basis 1

Vaardigheden
leerlijn
Begeleidingsleerlijn

Training en Coaching 1

Verdieping in het Sport- en
beweegdomein 1
Communicatievaardigheden 1
Studieloopbaanbegeleiding (leren leren)
Verdieping in het Sport- en
beweegdomein 2
Communicatie
vaardigheden 2
Studieloopbaanbegeleiding
(leren leren)

Bedrijfskunde basis 2

Verandermanagement
1
Training en Coaching 2

Projectmanagement 1

Bedrijfskunde basis 2

Gedragsbeïnvloeding 1

Sport en Innovatie 1

Clubkadercoach
begeleiding 3

Studieloopbaanbegeleiding (leren leren)

Ondernemersbegeleiding 3

Verandermanagement
2
Professionalisering in
de sport
Clubkadercoach
begeleiding 4

Projectmanagement 2

Bedrijfskunde basis 2

Gedragsbeïnvloeding 2

Sport en Innovatie 2

Studieloopbaanbegeleiding (leren leren)

Ondernemersbegeleiding 4

Studiejaar 1
Periode 1

Clubkadercoach
begeleiding 1

Sportmarketing 1
Ondernemersbegeleiding 1

Periode 2

Kennisleerlijn

Sportbeleid 2

Vaardigheden
leerlijn
Begeleidingsleerlijn

Sporttechnisch
Management
Clubkadercoach
begeleiding 2

Sportmarketing 2
Ondernemersbegeleiding 2

Studiejaar 2
Periode 3

Kennisleerlijn
Vaardigheden
leerlijn
Begeleidingsleerlijn
Periode 4

Kennisleerlijn
Vaardigheden
leerlijn
Begeleidingsleerlijn

Studielast
120 studiepunten (in EC)
Vorm van de opleiding (voltijd, deeltijd, duaal)
Voltijd
Gemeente of gemeenten waar de opleiding wordt gevestigd
Hoofdvestiging Zwolle en nevenvestiging Almere
Doelgroep van de opleiding
De primaire doelgroep van de opleiding zijn studenten die binnen het Roc de opleiding Sport en
Bewegen hebben gevolgd. Voor deze groep studenten biedt deze Ad-opleiding een kans om een
opleiding op hoger beroepsniveau te volgen die nauw aansluit bij hun mbo-opleiding.
Ook studenten met een interesse in sport en bewegen vanuit het havo en vwo zijn welkom. Er zijn
geen profieleisen.
Studenten dienen voorafgaand aan de opleiding via het Sport Medisch Adviescentrum (SMA) een
medische keuring af te leggen.
Studenten doen mee aan de Matchingsdag. Matchingsdag heeft tot doel te kijken of de keuze die
de toekomstig student maakt ook echt past bij de student. Tijdens deze dag maakt de student
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kennis met de opleiding, andere aanmelders en huidige studenten van de opleiding. Zo krijgt de
student een goed beeld van de studie.
Croho (sub)onderdeel en motivering
Gedrag en Maatschappij. De Ad-opleiding gaat in belangrijke mate over de beïnvloeding van
gedrag als het gaat om sport en bewegen, gezonde en vitale levensstijl van mensen. Ook speelt
sport en bewegen in steeds grote mate een rol in integratie en socialisatie in de Nederlandse
cultuur. De sportvereniging is verankerd in de Nederlandse maatschappij en de uitdagingen waar
de sportverenigingen voor staan om te kunnen blijven bestaan zijn groot. De opleiding sluit aan bij
de maatschappelijke uitdagingen als overgewicht en stress, maar ook als integratie, socialisatie en
participatie in de Nederlandse sport- en beweegcultuur.
Geplande startdatum opleiding of nevenvestiging
1 september 2021 voor beide locaties.
ISAT-code van de opleiding (indien bekend)
Het betreft een nieuwe opleiding die nog niet geregistreerd is in het CROHO.
BRIN-code van de instelling
01VU
Indien nadere vooropleidingseisen worden gesteld; voorstel daartoe
Geen nadere vooropleidingseisen.
Indien capaciteitsbeperking wordt ingesteld; de hoogte ervan
n.v.t.
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