Minor
De sportieve
school

Minor De sportieve school
Deze minor vindt plaats in de tweede helft van het studiejaar (semester 2)
Blok 3.1
				
			
Sept - Nov

Blok 3.2
Nov - Jan

Blok 3.3
Feb - April

Blok 3.4
April - Juli

Introductie
In deze minor wordt dieper ingegaan op taken die een leraar LO op een sportieve school kan tegenkomen of juist bewust kan opzoeken. Denk hierbij aan het projectmatig opzetten of verbeteren van beweegactiviteiten, gezonde school,
sportklassen of BSM-programma’s. Om de school waar jij in de toekomst op komt te werken te kunnen profileren
op sportief gebied, moet je een ondernemende geest ontwikkelen. Binnen deze minor ga je jezelf verder verdiepen
en verbreden in het speelveld van sport en sportieve scholen, verrijk je jezelf met kennis en vaardigheden rondom
o.a. trainingsleer, fitness, outdoor sporten, het organiseren en begeleiden van (specifieke) sportieve activiteiten in
en rondom de school. Je gaat zoveel mogelijk leertaken uitvoeren op de werkplek (stageschool). Daarbij dien je een
ondernemende houding te tonen. Je gaat daar waar mogelijk nieuwe beweegactiviteiten introduceren en nadenken
over uitdagingen binnen bestaande programma’s. Middels het volgen van deze minor ben je beter in staat om een
kansrijke start te maken op een school met een sportief profiel.
Leerdoelen
De minor kent vier aandachtsgebieden. Per aandachtsgebied zijn leerdoelen geformuleerd.

Sportief ondernemen
Je kunt vanuit het perspectief van de LO, op basis van een analyse van maatschappelijke ontwikkelingen, op een
procesmatige manier een innoverend project op het gebied van beweegmogelijkheden/-impulsen ontwerpen.

Lesgeven
Je kunt op en rondom de sportieve school voor (innovatieve) beweegactiviteiten, passend binnen de schoolcultuur,
lessen(reeksen) ontwerpen uitvoeren en evalueren, waarbij je ter ondersteuning gebruik maakt van ICT- en mediatoepassingen.

Vakdidactiek
Je kunt als deelnemer beweegactiviteiten uitvoeren die goed passen binnen een sportieve school en een verdieping
zijn op het aanbod in de reguliere lessen LO.
Je kunt deelnemers bij deze activiteiten op een verantwoorde en veilige manier begeleiden, o.a. op basis van principes uit de trainingsleer en veiligheidsvoorschriften.

Pedagogisch meesterschap
Je kunt vanuit een grondige analyse van jezelf als persoon en op basis van de behoeften van leerlingen hen helpen
in hun ontwikkeling. Dat doe je door hen te begeleiden, te adviseren, te motiveren en te stimuleren in het perspectief
van meervoudige bewegingsbekwaamheid én een leven lang gezond sporten
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Minor De sportieve school
Toetsing
Toets

Toetsvorm

Individueel / groep

Beoordelings schaal

Weging

Lesgeven

Lesgeef-portfolio
• verplicht deel
• profileringsdeel
Beweeg-portfolio
•
verplicht deel
•
profileringsdeel
Kennistoets casus
Verslaglegging en
presentatie van twee
beweeg-innovatieve
producten
Open vragen kennistoets
Performance assessment - Tussentijdse
beoordeling

Individueel

Voldaan-niet voldaan

100%

Individueel

1-10

60%

Individueel
Groep / Individueel

1-10
1-10

40%
60%

Individueel

1-10

40%

Individueel

1-10

25%

Performance assessment - Eindbeoordeling

Individueel

1-10

75%

Vakdidactiek

Sportief ondernemen 1&2

Pedagogisch
meesterschap

Inhoud onderwijs
Aandachtsgebied

Inhoud

Sportief
ondernemen

• Sportief profileren
• Projectmanagement
• Communicatie
• Maatschappelijke ontwikkelingen
• Verschijningsvormen van sport en bewegen
• Trainingsleer
• Invloed van sport en bewegen op de maatschappij
• Bewegingsbekwaamheid
• ICT
Werkveld/ inspiratie bezoek
Bezoek aan verschillende contexten (met voorbereiding en nazorg) waar sportieve innovatie
en –profilering centraal staat.
Lesgeven op en rond de sportieve school. Opbouw lesgeef portfolio
Lesgeven en oriënteren op en rond de sportieve school. Opbouw lesgeef portfolio

Lesgeven
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Aandachtsgebied

Inhoud

Bewegen

•
•
•
•
•

Pedagogisch
meesterschap

Kennis maken met en deelname aan diverse actuele moderne beweegmogelijkheden
Training en fitness
Methodisch didactische ondersteuning
Analyse van je persoonlijkheid
Begeleiden van leerlingen

Beiden vormen de ronde draad bij het verwerken van de leerstof en het voorbereiden en
uitwerken van een lesgeefportfolio, een beweegportfolio, de theorietoets en de producten
Werkplekleren
Het leren vindt plaats aan de hand van het werken aan leertaken. Je werkt zowel op Fontys Sporthogeschool als op
een stageschool aan deze leertaken. Je bent in principe twee dagen per week actief op je stageschool.
Ingangseisen minor
Deze minor is toegankelijk voor studenten ALO. Om te kunnen deelnemen aan de minor moet de student de propedeuse (ALO) behaald hebben of toestemming hebben van de examencommissie van de eigen opleiding om de minor
te volgen.
Meer informatie
Voor meer informatie over deze minor kun je terecht bij Dennis Witsiers (d.witsiers@fontys.nl) en Marc Rompa
(m.rompa@fontys.nl).
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