
Keuzeonderwijs volgen mét buurtsportcoaches?!

Keuzemodule in
semester 2

Dinsdagmiddag 

Sportcampus
Zuiderpark

Bijzondere doelgroepen van de
buurtsportcoach

Voor studenten én buurtsportcoaches 
Sportkunde biedt in semester 2 een keuzemodule aan waarin je kennismaakt met een aantal bijzondere
doelgroepen. Speciaal aan deze keuzemodule is dat zowel studenten als buurtsportcoaches deze module
kunnen volgen. Je leert met en van de deelnemende buurtsportcoaches. Bovendien fungeert een
buurtsportcoach als jouw opdrachtgever tijdens het tweede deel van deze keuzemodule. 
De keuzemodule is toegankelijk voor studenten van de faculteit GVS. Ook voor studenten van bijvoorbeeld
de faculteit SWE is deze module interessant.  



Inhoud
De keuzemodule Bijzondere doelgroepen van de
buurtsportcoach (5 ECTS) is bedoeld voor alle
studenten die interesse hebben in bijzondere
doelgroepen. Ook als je in de toekomst als
buurtsportcoach aan de slag wilt is deze
keuzemodule voor jou een goede keuze. Deze
keuzemodule is niet alleen voor studenten
toegankelijk maar in het kader van bijscholing ook
voor buurtsportcoaches. 

De eerste 6 weken volg je interactieve
bijeenkomsten waarin experts komen vertellen over
sport- en beweegaanbod voor bijzondere
doelgroepen. Denk hierbij aan nul tot zes jarigen,
dementerenden en mensen met een
migratieachtergrond.

Daarna ga je  gedurende 12 weken in een
projectgroep van twee of drie studenten met een
buurtsportcoach als opdrachtgever aan de slag met
het ontwikkelen en uitvoeren van een plan om een
bijzondere doelgroep te bereiken en in beweging te
krijgen. De laatste stap is het evalueren van het
project, zodat je kun rapporteren aan je
opdrachtgever en de buurtsportcoach
vervolgstappen kan zetten. 

De keuzemodule wordt getoetst door middel van een
presentatie en verdediging, waarin je laat zien wat je
gedaan hebt, welke keuzes je gemaakt hebt en wat
dat heeft opgeleverd.
 

Praktische informatie
Deze keuzemodule wordt verzorgd door de opleiding
Sportkunde. Alle studenten van de faculteit GVS
kunnen hieraan deelnemen. Ook studenten van de
opleidingen Pedagogiek en Social Work zijn welkom.
Voorkennis is niet nodig, wel een gezonde dosis
interesse in sport en bewegen. Voor Sportkunde
geldt dat deze keuzemodule primair bedoeld is voor
studenten vanaf HF2.

De module vindt plaats in semester 2 gedurende 20
weken. 
Je wordt op dinsdagmiddag tussen 13.00 - 16.30 uur
op de Sportcampus verwacht.  
In totaal is er 35 uur contacttijd: 
• Week 1 t/m 6: 3,5 uur per week
• Week 7 t/m 9: 1 uur per week
• Week 10 t/m 15: twee keer 3,5 uur
• Week 16 t/m 18: 1 uur per week
• Week 19 of 20: toetsing van 45 minuten per groep

Let op: aan de module kunnen maximaal 30
studenten deelnemen. Daarnaast nemen maximaal
10 buurtsportcoaches deel. 
Je kunt je inschrijven via Osiris. Je bent dan ook voor
de toets ingeschreven. 

Wil je meer weten? Neem contact op!

Liset Schrijvers
0686809584
l.b.j.schrijvers@hhs.nl ©De Haagse Hogeschool


