Keuzedeelgids

Schooljaar 2019/2020

Leiders voor en door sport

Inleiding
Beste studenten,
Voor je ligt de keuzegids van de keuzedelen
van CIOS Goes. Omdat het niet makkelijk is
om uit 37 keuzedelen het goede keuzedeel te
kiezen, zetten wij met deze keuzedeelgids alle
belangrijke informatie voor jou op een rijtje.
Voordat je met je keuzeproces aan de
slag gaat, is het goed om te kijken uit
welke keuzedelen jij mag kiezen. Niet alle
keuzedelen zijn toegankelijk voor iedereen.
Kijk dus goed naar de eisen: die vind je terug
onderaan het schema ‘welk keuzedeel mag
ik kiezen’. Na de keuzedelenvoorlichting vul
je gelijk je een voorlopige keuze in. In maart
krijg je een mail en geef je, je definitieve keuze
door. Deze keuze is definitief en kan niet meer
gewijzigd worden.
Let op: dit schema gaat uit van je huidige
leerjaar en niveau!
De schoolkosten voor de keuzedelen zijn
ook verschillend. Wat een keuzedeel kost
vind je onder het kopje ‘schoolkosten’. Deze
kosten zijn gebaseerd op de kosten van
voorgaande jaren en kunnen dus afwijken van
de schoolkosten van komend schooljaar. Het
is dus een richtprijs waaraan geen rechten
kunnen worden ontleend. Kosten voor
boeken, kleding en onkosten voor je stage zijn
niet in dit bedrag meegerekend.

Elk keuzedeel kent een omvang van 240 uur,
gelijk verdeelt over lessen, stage en zelfstudie.
Standaard is de verdeling 80-80-80, maar bij
sommige keuzedelen ligt de verdeling anders.
Ten slotte, wie goed scoort mag in het 3e
leerjaar van niveau 3 of 4, en in het 4e leerjaar
niveau 4 een extra keuzedeel kiezen. Dit biedt
kansen! Let op: de overgangsvergadering
beslist of je mag starten aan het extra
keuzedeel.
Heb je nog vragen over de keuzedelen?
Stuur dan een mailtje naar:
ciosprofiel-kv@scalda.nl
Of kom bij ons langs:
Ariska Tax
kamer 1.13
CIOS locatie Goes
Anita Goud
kamer 1.13
CIOS locatie Goes

Veel succes bij het maken van deze
belangrijke keuze!
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Welk keuzedeel
mag ik kiezen?

De spelregels voor studenten CS 3 zijn als volgt:
3e jaar niveau 3
•
Een student dient 3 keuzedelen gevolgd te hebben met bijbehorende examinering.
•
Belevingsgericht werken is een verplicht keuzedeel in leerjaar 1 en 2.
•
In leerjaar 3 heeft de student een vrije keuze uit het aanbod voor niveau 3. Het volgen van
1 keuzedeel is verplicht, het volgen van 2 keuzedelen in leerjaar 3 niveau 3 kan (indien de
overgangsvergadering dit toestaat).
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Keuzedeel

Gezonde leefstijl *
Internationaal II: werken in
het buitenland (IBPV)
Oriëntatie en ondernemerschap
(Ondernemerschap)
Outdooractiviteiten (Buitensport en
Recreatie- en sportmedewerker)

3e jaar niveau 4
•
Een student dient 4 keuzedelen gevolgd te hebben met bijbehorende examinering.
•
Belevingsgericht werken is een verplicht keuzedeel in leerjaar 1 en 2.
•
In leerjaar 3 en 4 heeft de student een vrije keuze uit het aanbod voor niveau 4. Het volgen
van 1 keuzedeel in leerjaar 3 en 1 in leerjaar 4 is verplicht, het volgen van meer keuzedelen
op niveau 4 kan (indien de overgangsvergadering dit toestaat).
Divemaster en duikinstructeur: EHBO en Reanimatie vereist
Fysieke trainer: niet in combinatie met profiel Buitensport en SCUB
Gezonde leefstijl: Noodzakelijk om in blok C SBG (Sport Bewegen en Gezondheid) te kunnen instromen
Ski-instructeur/Snowboardinstructeur: Toelatingstest eigenvaardigheid verplicht
Sportmassage (alleen N4) NGS: EHBO en Reanimatie vereist
Tennisleraar 3: Bij hoge speelsterkte direct Tennisleraar 3 i.o.m. vakdocent
Voetbal UEFA C / TC3: Indien Voetbal pupillen-/juniorentrainer is behaald
Let op:

* Huidige 3e jaars N3/N4, die volgend jaar in leerjaar 4 komen: Naast hoofdprofiel blok C kan

ook een 2e profiel blok B gevolgd worden als kd (mits blok A keuzedeel in eerder leerjaar is
behaald). Kan niet voor mbo+2 (huidige MBO+1 studenten) en kan niet bij SCUB blok B! En
altijd in overleg met de teamleider.

* Mogellijkheid tot 2e keuzedeel wordt beslist door de vergadering.
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Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl
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Algemeen

Keuzedelen

Allround looptrainer

Begeleider Recreatieve Zwemactiviteiten

Fysieke trainer (SCUB)

Tennisleraar KSS3

Sportverzorger hersteltrainer

Zeezeilen

Divemaster/duikinstructeur

Zwemonderwijzer (Zwemmen)

Golfrecreatieleider/instructeur

3 jarig traject N3

Padel

Sportleider senioren

Voetbal pupillen- / juniorentrainer

Racketsportbegeleider (RACK)

Voetbal TC-3 jeugd (VOET)

Wielersportinstructeur

Volleybal jeugdtrainer VT2/VT3

BOS-instructeur

Gezonde leefstijl

Fitness-instructeur (Fitness)

Internationale (I) BPV

Groupfitness

Oriëntatie op Ondernemerschap

Gymnastiekleider KSS3

Sportleider specifiek doelgroepen (BAG)

Jeugd judoleider

Outdooractiviteiten (BUI en SRT)

Schaats-/skeelerinstructeur

Urban sports

Skiën/snowboarden (SNEEUW)

Sportmassage NGS (niveau 4)

4 jarig traject N4

2 jarig traject N4
(havisten)

1e leerjaar

•

Algemene opleiding

•

Algemene opleiding

•

Algemene opleiding

•

Algemene opleiding

•

Start: keuzedeel

•

Start: keuzedeel

•

Start: keuzedeel

•

Start: keuzedeel

Basketbaltrainer/Hockey/Korfbal

Kitesurfinstructeur

3 jarig traject N4

2e leerjaar

•
•

Belevingsgericht

Belevingsgericht

Belevingsgericht

werken

werken

werken

Keuzedeel Blok A

•

Inhaal blok A

profiel

•

Blok B profiel

Afronden: keuzedeel

•

Afronden: keuzedeel

•
•

Belevingsgericht
werken
•

Deel Blok A

Keuzedeel Blok A

•

Blok C profiel

profiel

•

Keuzedeel MION/

Afronden: keuzedeel

Belevingsgericht

Belevingsgericht

Belevingsgericht

werken

werken

werken

oriëntatie op
ondernemerschap
•

Twee keuzedelen
naar keuze

•

3e leerjaar

•

Blok B profiel

•

Blok C profiel

•

Blok B profiel

•

Keuzedeel naar keuze

•

Keuzedeel MION/

•

Keuzedeel naar keuze

•

Diploma N3

Mogelijkheid tot

•

Blok C profiel

doorstroom naar

•

Keuzedeel naar keuze

nivea 4 - 1 ½ jaar

•

Diploma

Diploma

oriëntatie op
ondernemerschap
•

Twee keuzedelen
naar keuze

Je mag 1 keuzedeel kiezen uit de geel gemarkeerde

Je mag 1 keuzedeel kiezen uit de blauw gemarkeerde
•

Studenten die RACKETSPORT hebben als profiel mogen geen blauwe keuzedelen kiezen.

•

Studenten van SCUB mogen geen gele keuzedelen kiezen.

•

Studenten die een blauw of geel gearceerd keuzedeel hebben gekozen (huidige 3e jaars) mogen geen ander

•

4e leerjaar

•

Diploma

traject

keuzedeel met dezelfde kleur kiezen voor het komende jaar!
•

Goede tweedejaars studenten mogen geen 2 blauwe keuzedelen kiezen!

•

Sportmassage NGS is alleen niveau 4.
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Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl
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Keuzedelen

Sportspecialisatie instructeur
Binnen het keuzedeel “Sportspecialisatie instructeur” kennen we de volgende cursussen:
•
Allround Looptrainer
•
Divemaster
•
Duikinstructeur
•
Fitnessinstructeur
•
Fysieke trainer
•
Groupfitness
•
Golfrecreatieleider / - instructeur
•
Gymnastiekleider KSS3
•
Jeugdjudoleider
•
Kitesurfinstructeur
•
Padelinstructeur
•
Ski-instructeur
•
Snowboardinstructeur
•
Sportverzorger en hersteltrainer
•
Begeleider recreatieve zwemactiviteiten
•
Sportleider senioren
•
Racketsportbegeleider
•
Wielersportinstructeur
•
Zeezeilinstructeur
•
Zwemonderwijzer

Sportspecialisatie instructeur

Allround Looptrainer

Omschrijving

Hardlopen is een populaire vrijetijdsbesteding
welke op diverse leeftijden beoefend kan
worden. Vanuit verschillende motieven
doen mensen mee aan loopevenementen
dan wel hardlooptrainingen. Kijkend
naar het percentage volwassenen wat de
hardloopsport bedrijft zien we dat twaalf
procent van de Nederlandse volwassenen
aan hardlopen doet. Hardlopen is daarmee
na fitness de meest beoefende sport in
Nederland

Om goed te kunnen hardlopen is
looptechniek en een goed lijf belangrijk.
We leren jou opnieuw lopen. Je krijgt van
ons een sterke visie mee als het gaat om
technisch goed lopen. Tevens richten we ons
op zeer specifieke coördinatietraining onder
weerstand (sportspecifieke krachttraining).

Er komen steeds meer bootcamp-achtige
groepjes die onder begeleiding van een
instructeur, hardlopen en oefeningen
uitvoeren in de natuur. Niet zozeer de
prestatie maar de beleving wordt steeds
belangrijker. Maar ook een afstand afleggen
in een snelle persoonlijke tijd dan wel
überhaupt de afstanden volhouden kunnen
centraal staan bij het deelnemen aan
hardloopevenementen.

Diverse (regionale-) topatleten zullen clinics
komen verzorgen.

Uiteraard ben je na de cursus in staat om
verschillende testen en metingen te verrichten
om een goed trainingsplan op te stellen.

Resultaten en erkenning
Allround Looptrainer

BPV / Werkveld

Commerciële loopgroepen, sportverenigingen,
fitnesscentra.
Stage mag je lopen bij een loopgroep naar
keuze (commercieel en sportvereniging).

Schoolkosten
Circa € 80,-

Contactpersoon

Walter Houtzager, whoutzager@scalda.nl

Onderdeel van de cursus is het deelnemen
aan een ‘loopevenement’ naar keuze. Heb jij
nog een uitdaging op je bucketlist staan?

Toelating

Minimale eigenvaardigheid: geen ernstige
blessures.

We kijken in de cursus naar diverse
verschijningsvormen van hardlopen:
trailrunning, cityruns, baanatletiek
(middenlangeafstand), wegatletiek
(langeafstanden) en funrunning.
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Waarom dit keuzedeel kiezen

Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl
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Sportspecialisatie instructeur

Begeleider recreatieve
zwemactiviteiten

Omschrijving

In het keuzedeel Sportleider Aqua-activiteiten
gaan we in op de verschillende doelgroepen
die in een zwembad sportactiviteiten volgen
buiten de zwemlessen. Denk aan de vele
verschillende klanten, van jong tot oud, die
met plezier, aan hun sport, gezondheid en
ontspanning willen werken onder deskundige
begeleiding.
In de lessen staan oefenstof en materiaalkeuze
centraal. We gaan verder in op de “belasting
& belastbaarheid” van de verschillende
doelgroepen en sturen het training- en
lesgeven.
Doelgroepen en activiteiten die aan bod
komen in het keuzedeel:
•
aqua-sport (aquarobics, aquajoggen,
aquafit, aquabootcamp, aquavaria)
•
trends in Aqua-sport
•
senioren en ouderen (Fifty fit, MBVO)
•
zwangeren
•
baby, peuter, kleuter
•
mensen met chronische ziekten
(diabetes, fibromyalgie, hart en
vaatziekten)
•
therapie-zwemmen

BPV
De lessen in het keuzedeel Aqua-activiteiten
zijn praktisch gericht. We starten elke week
met een stukje theorie, vragen uit de praktijk
en gaan dit in de praktijk toepassen. We
werken van begin af aan met kleine groepjes
medestudenten om het lesgeven met behulp
van onderlinge instructie te oefenen.
Eigen vaardigheid staat in dienst van het
lesgeven. Het gaat om een goed voorbeeld
geven in je activiteit. De Sportleider Aquaactiviteiten moet zelfstandig groepslessen
kunnen verzorgen in een zwembad.

Werkveld

De Sportleider Aqua-activiteiten werkt in een
commercieel zwembad of een gemeentelijk
zwembad. Werken in de zwemwereld is
afwisselend, geeft je de mogelijkheid om je
verder te ontwikkelen en je te specialiseren.
Denk aan de vele verschillende klanten, van
jong tot oud, die met plezier, aan hun sport,
gezondheid en ontspanning willen werken
onder deskundige begeleiding.
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Het trainen van de eigen vaardigheid in
de BPV is noodzakelijk, zeker in het begin
van de BPV van de Aqua-sport activiteiten.
Ritmegevoel gevoel, expressie en een
goede conditie zijn van groot belang bij het
begeleiden van deelnemers in de aqua-sport.
Enthousiasme is voor elke vorm van leiding-en
lesgeven een must.

Bijzonderheden

Deze opleiding is erop gericht om aquaactiviteiten te kunnen verzorgen voor alle
doelgroepen. De werkzaamheden en de
arbeidsomstandigheden in een zwembad zijn
heel geschikt voor een parttime baan en dus
goed te combineren met ander werk.

Schoolkosten
Circa € 30,-

Contactpersoon

Arnold de Waart, adewaart@scalda.nl

Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl

15

Sportspecialisatie instructeur

Divemaster

Omschrijving

In de Rescue-opleiding wordt de student de
basistechnieken van reddende handelingen
aangeleerd. Dit gecombineerd met het
reeds behaalde EHBO-certificaat (wordt
aangeboden in de CIOS-opleiding) zorgt
ervoor dat de student bekwaam kan handelen
in een noodgeval.Deze handelingen worden
geëxamineerd in scenario’s in het buitenwater.
Let op: voor de brevettering tot Rescue Diver
moet de student minimaal 24 maanden in
het bezit zijn van een geldig EHBO-certificaat
met reanimatie en AED! Deze herhalingslessen
worden aangeboden in het derde leerjaar van
de CIOS-opleiding.
In de opleiding tot Divemaster wordt de
student de basisvaardigheden van het
persluchtduiken op demonstratieniveau
aangeleerd.

Werkveld

PADI (Professional Association of Diving
Instructors), de grootste organisatie voor
het sportduiken ter wereld. De professionele
PADI-leden verzorgen het overgrote deel
van alle opleidingen voor sportduikers ter
wereld. Er zijn continu vacatures te vinden
voor PADI Divemasters in Nederland of in
een van de andere 181 landen waar PADI
vertegenwoordigd is.
•
•
•

duikscholen in binnen- en buitenland.
duikwinkels in binnen- en buitenland.
resorts en vakantieparken.

Toelating

Het instapniveau voor dit keuzevak is
gebrevetteerd PADI Advanced duiker (of
vergelijkbaar). Dit is te behalen door het
volgen van de CIOS-cursus Persluchtduiken of
zelfstandig in je vrije tijd.

Daarnaast gaat de student zich verdiepen
in de zes theoretische gebieden van het
persluchtduiken. Al deze gebieden worden
theoretisch geëxamineerd.
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Resultaten en erkenning

Divemaster certificaat van PADI
De student doorloopt 2 PADI-opleidingen:
•
Rescue Diver
•
Divemaster
Na het positief afronden van elke afzonderlijke
opleiding ontvangt de student het officiële
duikbrevet.

BPV

In de opleidingen worden de studenten
opgeleid tot ervaren duikers. Daarnaast
moeten de studenten zelfstandig 5
duikdagen uitvoeren. Ook worden de
studenten 2 tot 4 dagdelen ingepland voor
het begeleiden van “externe” duikactiviteiten.
Tijdens de buitenlandse duikreis is de student
verantwoordelijk voor de begeleiding van de
cursisten van het persluchtduiken.

Bijzonderheden

De lessen vinden plaats op het CIOS in Goes
en op het duikcentrum Scharendijke.
Het keuzevak kan alleen gevolgd worden als
je minimaal 24 maanden in het bezit bent van
een geldig EHBO-certificaat met reanimatie
(en AED). Er wordt gewerkt met een
afwijkende jaarplanning. Dit betekent dat er
regelmatig wordt gedoken in weekenden en
op verschillende leslocaties.

Schoolkosten
Circa € 2100,-

Contactpersoon

Ferenc Weisz, fweisz@scalda.nl
Henk van Ielen (extern),
winkel@de-kabbelaar.nl

De student zal de studenten van de
Cursus Persluchtduiken assisteren bij alle
praktische vaardigheden tijdens de Cursus
Persluchtduiken.
Daarnaast ga je meerdere dagen
ervaringsduiken maken. Zowel begeleid als
niet begeleid. Dit om je duikvaardigheden te
bevorderen.

Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl

17

Sportspecialisatie instructeur

Duikinstructeur

Omschrijving

Dit keuzevak bestaat uit 2
instructeuropleidingen, namelijk:
Het Instructor Development Course (IDC) en
de Emergency First Response Instructor (EFRI).
Tijdens dit IDC en de EFRI leer je zelfstandig
theorielessen, zwembadtrainingen en
buitenwaterlessen te verzorgen voor
meerdere PADI duikopleidingen.
Na het volgen van beide opleidingen ben je
klaar voor het instructeursexamen (IE).
Slaag je voor dit examen dan wordt je
gebrevetteerd tot PADI Open Water Scuba
Instructor (OWSI) en Emergency First Response
Instructor (EFRI).

Werkveld

Het keuzevak Duikinstructeur leidt op tot
en met het OWSI en EFRI met een “teaching
status” (= onderwijsbevoegdheid) van
PADI (Professional Association of Diving
Instructors).

Toelating

Het instapniveau voor dit keuzevak is
gebrevetteerd PADI Divemaster met teaching
status en duikverzekering. Daarnaast moet je
100 gelogde duiken hebben gemaakt.

BPV

Vóór de afronding van dit keuzevak dien je
zelfstandig 4 personen te brevetteren (tot elk
gewenst niveau). Dit kan je zelfstandig doen,
maar ook via een duikschool.

Bijzonderheden

Volgens de Nederlandse wet dien je als
Duikinstructeur elk jaar een medische
keuring ondergaan voor aanvang van de
IDC. Graag maken we je erop attent dat er
een terugverdien-model aanwezig is waar je
als gebrevetteerd OWSI en EFRI gebruik van
kan maken. Nadere informatie hierover bij
duikcentrum de Kabbelaar.

18		Keuzedeelgids				 CIOS Goes

Schoolkosten

De totale opleidingsprijs:
€ 2350,- (bij minimale deelname van 5 personen)
€ 2550,- (bij deelname van 3 of 4 personen)
Inclusief:
•
IDC en EFRI-opleiding, IDC Crew Pack
candidate, EFR Instructor Pack,
•
eRDP en Huur van de duikuitrusting
Exclusief:
•
Maaltijden en consumpties gedurende
de IDC en EFRI
•
Eventuele overnachtingen en
maaltijden/consumpties gedurende de
IE in Eindhoven.
•
Kosten zijn excl IDC fee, EFRI application ,
AI application en IE fee

Contactpersoon

Ferenc Weisz, fweisz@scalda.nl
Henk van Ielen (extern),
winkel@de-kabbelaar.nl

Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl
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Sportspecialisatie instructeur

Fitnessinstructeur

Omschrijving

Wanneer je het keuzedeel fitnessinstructeur
kiest, begeleid je deelnemers individueel,
verzorg je trainingen en testen en ben je in
staat om te zorgen voor het beste programma
voor de klant. De basistaken zijn met name
gericht op het maken van een persoonlijk
trainingsprogramma waarbij klantgerichtheid
de absolute voorwaarde is. Commercieel
denken en doen gaat als een rode draad door
de opleiding.
Je maakt mensen enthousiast om plezieriger
en gezonder te gaan leven en bewegen.
•
2,5 uur per week, 4 periodes
•
NL Actief diploma A /
Fitnessinstructeur
•
afwisseling van theorie en praktijk
•
veel werkopdrachten om de continuïteit
van het studeren te waarborgen
•
trainingsprogramma’s van beginners tot
gevorderden

Werkveld

De fitnesscentra in Nederland spelen in op
maatschappelijke ontwikkelingen zoals meer
aandacht voor voeding, bewegen, stress,
leefstijl, ouder worden en een sportieve vrijetijdsbesteding.
Daarnaast worden zij steeds vaker
bezocht voor revalidatie van (sport)
blessures, training als ondersteuning
voor de (top-)sportvereniging,
sportstimuleringsprogramma’s maar ook als
sociale ontmoetingsplaats.

Toelating

Goede cijfers van de volgende vakken zijn wel
noodzakelijk: sociale vaardigheden, anatomie
en trainingskunde. Fysiek goede gezondheid
is een basisvoorwaarde om instructie te
kunnen geven en op te kunnen treden
als rolmodel. Je moet zelfstandig kunnen
werken en interesse hebben in de diverse
doelgroepen waarmee de fitnessinstructeur te
maken krijgt binnen zijn werkzaamheden.
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Resultaten en erkenning
•
•

Fitvak/NL Actief diploma A
Fitnessinstructeur

BPV
•
•

BPV bij een bedrijf naar keuze in eigen
woonomgeving
BPV 80 uur, 1 dagdeel

Schoolkosten
Circa € 120,-

Contactpersoon

Jarl Jansen, jjansen2@scalda.nl
Delphin Kruithof-Kremer, dkruithof@scalda.nl
Johny de Witte, jdewitte@scalda.nl

Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl
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Sportspecialisatie instructeur

Fysieke trainer

Omschrijving

Het keuzedeel fysieke trainer is er op gericht
om de deelnemers de competenties (kennis
en vaardigheden) bij te brengen die nodig zijn
om individuele en/of groepen te begeleiden
en/ of training te geven binnen Top-rope
klimmen, werken op en met touwen ( WOMT),
ATB, Aanhouding en zelfverdediging/ militaire
zelfverdediging (AZV/MZV) en terreinwerk.

Werkveld

Als beginnend sportinstructeur worden je de
kennis en vaardigheden bijgebracht op het
gebied van fysieke trainer. De onderdelen
binnen defensie en de politie komen hierin
aan bod. Na dit jaar ben je in staat om
individuen en groepen te begeleiden op het
gebied van verantwoord trainen. Er wordt
ook een aantal excursies gehouden naar de
verschillende werkvelden.

Toelating

Bij meer dan 30 aanmeldingen wordt er om
een motivatiebrief gevraagd. Bij een hoge
blessuregevoeligheid is het keuzedeel af te
raden.

Resultaten en erkenning

In het algemeen ben je in staat om binnen de
onderdelen Top-rope klimmen, WOMT, ATB,
AZV/MZV en terreinwerk een fysieke training
te verzorgen waarbij je eigen vaardigheid voldoende is. Bij een voldoende klimmen wordt
het klimcertificaat voor indoor top-rope van
de NKBV verstrekt.

BPV

De BPV is te lopen bij klimhallen,
zelfverdedigingssporten zoals boksen,
kickboksen en judo en bootcamp
verenigingen/ survivalverenigingen.
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Bijzonderheden

Fysieke trainer is het blok A van SCUB waarbij
er aan het einde van het jaar een advies
gegeven wordt voor blok B SCUB.

Schoolkosten
Circa € 70,-

Contactpersoon

Delphin Kruithof-Kremer, dkruithof@scalda.nl
Willem Boot, wboot@scalda.nl
Art de Lange, adelange@scalda.nl
Ruben Zeinstra, rzeinstra@scalda.nl
Edzard van Ewijk, evanewijk@scalda.nl

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

SCUB / Buitensport

SCUB / Buitensport

SCUB

SCUB

ATB/WOMT/KLIMMEN

ATB/WOMT/KLIMMEN

MZV/AZV

AZV/Terreinwerk

Theorie praktijk

Theorie praktijk

Theorie
trainingskunde

Theorie
trainingskunde

Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl
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Sportspecialisatie instructeur

Sportspecialisatie instructeur

Group fitness

Golfrecreatieleider /
-instructeur (Level 1)

Omschrijving
We geven je in het keuzedeel Group Fitness de
tools om een succesvolle instructeur te worden
en van elke les een feest te maken. Na dit
schooljaar kun je direct aan de slag als group
fitness instructeur.
Als eerste leer je de basisvaardigheden van het
lesgeven op muziek om een aerobic-, step- en
bodyshapeles te geven. Halverwege het jaar
kies je maximaal twee opleidingen die je extern
gaat volgen bij Club Joy. Daarnaast volg je op
school ook nog de XCORE opleiding. Daarmee
kun je op alle gelicenceerde clubs in Nederland
en België deze lessen verzorgen.

Werkveld
•
•
•

Nederlandse en Belgische Fitnessbranche
sport- en bewegingscentra
bewegingsdeskundigen binnen
sportclubs

Resultaten en erkenning
•
•

XCORE diploma
2 Club Joy diploma’s naar keuze

Bijzonderheden
Een deel van de opleiding vindt plaats in
het weekend. Afhankelijk van wat er in het
schooljaar wordt georganiseerd bezoeken we
maximaal 3 conventies. Elke opleiding van Club
Joy duurt 3 dagen en vindt plaats op vaste
dagen in het weekend. Dit wordt ruim vooraf
gecommuniceerd en zijn ook bij aanvang van
het schooljaar te vinden op de site van Club
Joy.

Omschrijving
•
•

•

Schoolkosten
Circa € 400,-

Contactpersoon

Jochem ten Böhmer, jtenbohmer@scalda.nl

BPV
Je loopt stage binnen de fitnessbranche
verdeeld over het gehele schooljaar. Je mag
zelf een club in jouw omgeving zoeken.
Voorwaarde is wel dat ze Club Joy en/of XCORE
op het lesrooster hebben staan.
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•

Resultaten en erkenning

eigenvaardigheid:
•
HCP 29,9 of lager
theorie:
•
technieken
•
geschiedenis
•
organisaties
•
materialen
•
golfetiquette
les- en leidinggeven/ BPV:
•
analyseren
•
voorbereiden
•
uitvoeren/lesgeven/ begeleiden
•
evalueren van lessen en activiteiten
•
eigen voorbeeld
•
jeugdlessen
afronding: CIOS-examen

Werkveld

Na het behalen van je keuzevak ben je jeugdcoach (level 1) Dit is een door de NGF erkent
diploma.

BPV

Om lesgeefervaring op te doen, dien je ook
BPV te lopen. Dit doe je bij een gediplomeerde
golfprofessional. De omvang van de BPV is
80 uur. Indien mogelijk loop je een deel van
je BPV uren door, onder begeleiding van
CIOS docent of golfpro les te geven aan de
tweedejaars studenten van het sportblok Golf.

Contactpersoon

Eddie Niemantsverdriet,
eniemantsverdriet@scalda.nl
Jelle Tarnoczy (golfprofessional),
jelle@eddahuzid-golfacademy.nl

Golfrecreatieleider / Jeugdcoach:
Bij een golfvereniging kun je ingezet worden
als: - assistent bij clinics – assistent bij
jeugdtrainingen.

Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl
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Sportspecialisatie instructeur

Sportspecialisatie instructeur

Golfrecreatieleider /
-instructeur (Level 2)

Gymnastiekleider KSS3

Omschrijving
•
•

•

•

eigenvaardigheid:
•
HCP 14 of lager
theorie:
•
technieken
•
geschiedenis
•
organisaties
•
materialen
•
golfetiquette
les- en leidinggeven/ BPV:
•
analyseren
•
voorbereiden
•
uitvoeren/lesgeven/ begeleiden
•
evalueren van lessen en activiteiten
•
eigen voorbeeld
•
jeugdlessen
afronding middels een PVB ( proeve van
bekwaamheid ) onder toezicht van de
NGF

Contactpersoon

Eddie Niemantsverdriet,
eniemantsverdriet@scalda.nl
Jelle Tarnoczy (golfprofessional),
jelle@eddahuzid-golfacademy.nl

Schoolkosten

Level 1: Circa € 150,Level 2: Circa € 200,-

Omschrijving

Je volgt de opleiding KSS3 Gymnastiekleider
Turnen. De inhoud van deze opleiding wordt
samengesteld door de KNGU (turnbond).
Je leert:
•
lesgeven en coachen
•
methodieken
•
technieken
•
organiseren
•
aansturen van kader
•
afnemen van proeven bij de doelgroep,
turnen dames en turnen heren
Je eigen vaardigheid komt ook aan bod.

KNGU-diploma Gymnastiek Leider 3.
Met dit diploma mag je lesgeven aan alle
doelgroepen tot het niveau wat in de opleiding behandeld is (recreatie en wedstrijd
niveau).

BPV

Je BPV-opdrachten doe je onder
begeleiding van je praktijkbegeleider bij een
goedgekeurde KNGU-vereniging.

Schoolkosten
Circa € 180,-

Werkveld

Er is erg veel vraag naar gymnastieken turnleiding in bijna alle
gymnastiekverenigingen. Mooie opstap voor
vervolgopleiding hbo (ALO).

Contactpersoon

Marleen Willeboordse,
mwilleboordse@scalda.nl

Toelating
•
•
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Resultaten en erkenning

Volg ons!

Minimaal 3 jaar turn ervaring op
recreatief niveau.
Of het KSS 2 licentie hebt. Wenselijk is
het dat je het eerste leerjaar turnen hebt
afgerond met ruim voldoende.

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl
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Sportspecialisatie instructeur

Jeugdjudoleider

Omschrijving
•
•

•

vaardigheden voor diverse banden,
theorie JBN reader jeugdjudoleider:
leeftijdsgroepen, plannen en uitvoeren
van lessen, begeleiden van jeugdigen bij
judolessen, specifieke doelgroepen.
lesgeven specifieke warming-up, geven
van een lesdeel, geven van een gehele
judoles op de BPV-plaats.

Werkveld
•

•

Jeugdjudoleider: Geven van
jeugdjudolessen op sport¬school of
judovereniging. Doorstromen naar
opleiding judoleraar A bij de JBN bij het
behalen van het CIOS-diploma.
Sportleider judo: Assisteren bij en geven
van eenvoudige judolessen.

Toelating
•

•

Jeugdjudoleider: Minimaal 1e kyu,
bruine band. En gedurende schooljaar
1e dan behalen bij JBN
Sportleider judo: Judolessen in
het eerste jaar met een voldoende
afgesloten en affiniteit hebben met
stoeispelen.

Resultaten en erkenning
•
•

jeugdjudoleider JBN-erkend diploma, na
behalen 1e dan
sportleider judo JBN-diploma dojo
assistent, blauwe of bruine band bij
voldoende vaardigheid.

Bijzonderheden

De opleiding zal bij te weinig aanmeldingen
mogelijk worden onder gebracht in het
generieke keuzedeel TC3. De generieke
bijeenkomsten zullen plaatsvinden op
het CIOS (eind van de middag/avond),
de specifieke praktijkbijeenkomsten op
verschillende BPV locaties (deze vinden plaats
in de avond).

Schoolkosten
Circa € 20,-

Contactpersoon

Cor Moerman, cmoerman@scalda.nl

BPV

Stage lopen bij een JBN leraar 3 of 4 of JBN
trainer 3 of 4 om de BPV opdrachten te
kunnen uitvoeren.
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Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl
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Sportspecialisatie instructeur

Kitesurfinstructeur

Omschrijving

Kitesurfen is een enorm populaire sport en
het aantal deelnemers blijft fors groeien!
Altijd al eens willen leren kitesurfen en zou jij
daar graag je beroep van willen maken? Dan
is dit je kans!
Een assistent kitesurfinstructeur word je
uiteraard niet zomaar, een goede basis van
eigen vaardigheden is belangrijk, met daarbij
de nodige kennis van: methodiek, didactiek,
materiaalkunde en meteorologie. Veiligheid in
de sport staat voorop, veel vlieguren maken is
dus essentieel.

Opbouw van de cursus
Periode 1: werken aan eigen vaardigheid
Periode 2: theorie en methodiek
Periode 3: eigen vaardigheid en oefenen met
lesgeven
Periode 4: stage lopen en afsluiten met een
examen

Werkveld
•
•
•

Kitesurfscholen binnen Nederland
Kitesurfscholen over de gehele wereld
Sportrecreatie aanbieders, denk aan
beachgames en watersportspellen bij
strandpaviljoenen

Resultaat en erkenning

De AITC cursusBinnen de wereld van het
kitesurfen zijn verschillende certificaten
te behalen, waarbij de IKO (International
Kiteboarding Organization) de grondlegger en
over de wereld meest erkende organisatie is.
Binnen het keuzevak kitesurfen, kun je op
gaan voor een certificaat Assistant Instructor.
Je bent dan in staat beginnend kitesurfers
op te leiden, met daarbij supervisie van een
level 2 instructor. Tevens geeft dit certificaat
toegang tot het volgen van een ITC opleiding,
een opleiding tot zelfstandig instructor, die
ook gevorderde kitesurfers mag begeleiden.
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Toelating

Dit is echt iets voor jou als:
•
Je een flexibele instelling hebt,
kitesurfen is weersafhankelijk. Een
switch van dag en tijdstip is mogelijk
•
Je geen probleem hebt met het
oppikken van Engelse termen. De
praktijk en theorielessen worden in het
Nederlands aangeboden, echter zal de
stof (boek) en het examen in het Engels
zijn vanwege het wereldwijde karakter
•
Je graag in het water bent en niet bang
bent voor extreem sporten
•
Je mobiel bent (of carpoolen), de lessen
worden op meerder locaties in Zeeland
aangeboden, namelijk: Kamperland,
Vrouwenpolder en theorielessen in Goes

Schoolkosten

Opleiding: € 437,50
(prijs afhankelijk van het aantal deelnemers)

Examen AITC: € 100,-

Contactpersoon

Sil van der Velden, svandervelden@scalda.nl

BPV

Je zult 40 uur stage moeten lopen bij
een kitesurfschool en 40 uur bij de CIOS
waterdagen. Afhankelijk van je niveau kunnen
we aangeven wanneer je daarmee kan
starten.

Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl
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Sportspecialisatie instructeur

Padelinstructeur

Omschrijving

Cursisten leren in de opleiding
Padelinstructeur lesgeven aan spelers
van alle leeftijden van niveau 9 t/m 4.
Daarnaast leren zij activiteiten organiseren,
voortgangsrapportages over padelspelers
maken en staat het kunnen samenwerken
met vrijwillig kader centraal.
Theorie o.a.
•
geschiedenis van Padel
•
technisch/tactisch/conditioneel en
mentale kennis
•
didactisch/methodische kennis •
trainingskunde
Praktijk
•
voorbeeldvaardigheid,
aanspeelvaardigheid en
eigenvaardigheid
•
lesgeven

Werkveld

BPV

Toelating

Schoolkosten

De Padelinstructeur geeft zelfstandig les aan
aan spelers van alle leeftijden van
niveau 9 t/m 4.

Voor de opleiding Padelinstructeur:
In navolging van de Padelopleiding voor
tennisleraren, richt deze opleiding zich
specifiek op de ambitieuze padelspeler
met een minimale speelsterkte 6, die graag
beginnende en recreatieve padelspelers
willen leren padellen.
Minimale speelsterkte: 6 (KNLTB) In alle
gevallen zal een intakegesprek plaatsvinden.
Actief deelnemen aan competities en/of
toernooien.

Je loopt stage binnen het werkveld van
de Padelinstructeur bij: padel/tennis
verenigingen/padelscholen en/of padelcentra.

Circa € 350,- (exclusief excursie)

Contactpersoon

Michèl Gorsse, mgorsse@scalda.nl

Resultaten en erkenning

De Padelinstructeur licentie (KNLTB) geeft
bevoegdheid om les te geven tot en met
speelsterkte 6.

De doelgroepen waar les aan wordt gegeven
zijn:
•
jeugd
•
pubers
•
volwassenen
•
senioren plus
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Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl
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Sportspecialisatie instructeur

Ski-instructeur
NIveau 2/3

Omschrijving

Om skileraar te worden moet je een
aantal dingen weten en kunnen. Je krijgt
twee theorieblokken waar we diverse
onderwerpen behandelen. Een aantal van
deze onderwerpen is: sportorganisatie,
skimateriaalkunde, hoe prepareer ik een
ski, skiveiligheid, sneeuw- en lawinekunde,
methodiek en didactiek van het skiën. Naast
de theorie is de eigen vaardigheid en het leren
lesgeven natuurlijk ook belangrijk. Dit doen
we op drie verschillende ondergronden.
We zullen zes dagen trainen op een
sneeuwbaan, we zijn twee dagen op een
lopende band aan het oefenen en we gaan
een week naar de echte sneeuw. Dit zijn
intensieve dagen waar we met behulp van
video-analyses aan je eigen vaardigheid
werken. Jullie leren alles over welke
oefeningen je moet doen om je leerlingen te
leren skiën en je leert hoe je deze oefeningen
het beste kunt uitleggen.

Ski-instructeur niveau 2/3
De eerste vier praktijkdagen wordt je opgeleid
tot ski-instructeur niveau 2. Heb je dit behaald
dan word je tijdens de daaropvolgende
dagen in Nederland en in de echte sneeuw
verder opgeleid tot ski-instructeur niveau 3.
Om het keuzedeel te kunnen afsluiten moet
je minimaal je Skibegeleider voldoende
afsluiten.

Werkveld

Met het diploma ski-instructeur niveau 2
mag je onder begeleiding lesgeven aan
beginnende skiërs.
Met het diploma ski-instructeur niveau 3 mag
je zelfstandig lesgeven aan beginnende tot
licht gevorderde skiërs op alle ondergronden.
Je kunt dan lesgeven op een lopende band,
op een borstelbaan, op een sneeuwbaan of in
de echte sneeuw.
Je kunt dus lesgeven in Nederland en in het
buitenland. Je kunt nu aan het werk bij één
van de ongeveer 70 skischolen in Nederland,
een skischool in het buitenland of bij één van
de vele reisorganisaties in Nederland.
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Toelating

Om tot deze opleiding te worden toegelaten
zal je eerst een eigen vaardigheidstest moeten
doen. Op een sneeuwbaan laat je een aantal
skitechnieken zien. Bij een voldoende eigen
vaardigheid word je toegelaten tot het
keuzedeel.

Na het behalen van het keuzedeel Skiën krijg
je de aantekening ski-instructeur niveau 2
en eventueel het ski-instructeur niveau 3
diploma. Dit is een nationaal diploma erkend
door het ministerie van VWS.
Heb je je ski-instructeur niveau 3 diploma
behaald dan kan je in het vierde leerjaar
via het CIOS de opleiding volgen voorskiinstructeur niveau 2. Dit is het eerste deel
van de opleiding richting het internationale
diploma.
Om de volledige B opleiding af te ronden zal
je (in je eigen tijd) de BII opleiding moeten
volgen en de Snowsafety Module. Na het
behalen van deze drie onderdelen ben je ISIA
gecertificeerd.

facebook.com/CIOSGoes

Om je lesgeefvaardigheid te oefenen zal je
ook BPV moeten lopen. Je loopt BPV op een
skibaan in Nederland. Je mag 1/3 van je BPVuren in het buitenland lopen.

Schoolkosten
Circa € 1.500,-

Resultaten en erkenning

Volg ons!

BPV

@ciosgoes

Contactpersoon

Gosse Bijlenga, gbijlenga@scalda.nl

ciosgoes.nl
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Sportspecialisatie instructeur

Snowboardinstructeur
NIveau 2/3

Omschrijving

Om snowboardleraar te worden moet je
een aantal dingen weten en kunnen. Je
krijgt twee theorieblokken waar we diverse
onderwerpen behandelen. Een aantal van
deze onderwerpen is: sportorganisatie,
snowboardmateriaalkunde, hoe prepareer
ik een snowboard, snowboardveiligheid,
sneeuw- en lawinekunde, methodiek en
didactiek van het snowboarden.
Naast de theorie is de eigen vaardigheid en
het leren lesgeven natuurlijk ook belangrijk.
Dit doen we op vier verschillende
ondergronden. We zullen zes dagen trainen
op een sneeuwbaan, we zijn twee dagen op
een lopende band aan het oefenen en we
gaan een week naar de echte sneeuw. Dit
zijn intensieve dagen waar we met behulp
van video-analyses aan je eigen vaardigheid
werken. Jullie leren alles over welke
oefeningen je moet doen om je leerlingen
te leren snowboarden en je leert hoe je deze
oefeningen het beste kunt uitleggen.

Snowboard sportinstructeur niveau 2/3
De eerste vier praktijkdagen wordt je
opgeleid tot snowboardinstructeur niveau
2. Heb je dit behaald dan word je tijdens
de daaropvolgende dagen in Nederland
en in de echte sneeuw verder opgeleid
tot snowboardinstructeur niveau 3. Om
het keuzedeel te kunnen afsluiten moet je
minimaal je Snowboardbegeleider voldoende
afsluiten.

Werkveld

Met het diploma snowboardinstructeur
niveau 2 mag je onder begeleiding lesgeven
aan beginnende boarders. Met het diploma
snowboardinstructeur niveau 3 mag je
lesgeven aan beginnende tot licht gevorderde
boarders op alle ondergronden. Je kunt
dan lesgeven op een lopende band, op
een borstelbaan, op een sneeuwbaan of in
de echte sneeuw. Je kunt dus lesgeven in
Nederland en in het buitenland.

Toelating

Om tot deze opleiding te worden toegelaten
zal je eerst een eigen vaardigheidstest moeten
doen. Op een sneeuwbaan laat je een aantal
snowboardtechnieken zien. Bij een voldoende
eigen vaardigheid word je toegelaten tot het
keuzedeel.

Resultaten en erkenning

BPV

Om je lesgeefvaardigheid te oefenen zal je
ook BPV moeten lopen. Je loopt 80 uur BPV.
Je loopt BPV op een skibaan in Nederland. Je
mag 1/3 van je BPV-uren in het buitenland
lopen.

Schoolkosten
Circa € 1.500,-

Na het behalen van het keuzedeel
Snowboarden krijg je de aantekening
snowboardinstructeur niveau 2 en eventueel
het snowboardinstructeur niveau 3 diploma.
Dit is een nationaal diploma erkend door het
ministerie van VWS.

Contactpersoon

Gosse Bijlenga, gbijlenga@scalda.nl

Heb je je snowboardinstructeur niveau
3 diploma behaald dan kan je in het 4e
leerjaar via het CIOS de opleiding volgen
voor snowboardinstructeur. Dit is een
internationaal diploma en na het behalen van
je Snowsafety module (in je eigen tijd) geeft
deze opleiding recht op het ISIA zegel.

Je kunt aan het werk bij één van de ongeveer
70 skischolen in Nederland, een skischool
in het buitenland of bij één van de vele
reisorganisaties in Nederland.
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Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl
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Sportspecialisatie instructeur

Sportspecialisatie instructeur

Sportverzorger
en hersteltrainer

Sportleider senioren

Omschrijving

Omschrijving

De lessen zijn hoofdzakelijk praktisch van
opzet, de theorie wordt ingepast tijdens de
praktijklessen. Goede kennis van de anatomie,
fysiologie en trainingskunde is een
voorwaarde.

Je verzorgt sporters voor en na de training
of wedstrijd, maar bent ook in staat om de
trainer te ondersteunen in het veldwerk als
het om hersteltraining gaat.

Periode 1 & 2 gaan we massage en tapen van
de onderste extremiteit (het been) toepassen,
daarnaast komen ook het functie-onderzoek
en hersteltraining (loopscholing) aan bod.

Je ontvangt een CIOS-diploma met
aantekening sportverzorging. Er zijn geen
afspraken met brancheverenigingen over
erkenning van dit keuzedeel.

Periode 3 & 4 gaan we dan massage, taping,
functie-onderzoek en hersteltraining toepassen
op de romp en bovenste extremiteit. Items als
blessurepreventie, core-stability, dynaband
komen deze periodes aan bod.

Bijzonderheden

Werkveld

Schoolkosten

Je kunt gaan werken bij een sportclub,
fitness-centrum, sportbond, of in een
sportmassagepraktijk.

Resultaten en erkenning

De BPV kan uitgevoerd worden bij een
sportclub, privépraktijk, fitnesscentrum of
fysiotherapeut. De omvang is 60 uur. Je dient
zelf een stageadres te vinden.

Senioren vormen een steeds grotere groep
mensen in onze maatschappij. Ze beschikken
vaak over veel vrije tijd en brengen die op
een actievere wijze door dan vroeger. Deze
groep is bovendien vitaler, mobieler en ook
zelfstandiger dan voorgaande generaties.
Deze veranderende leefstijl van de doelgroep
senioren vereist ook modern opgeleide
lesgevers.
Het aanbod van mogelijkheden voor sport
en bewegen voor senioren zal de komende
jaren sterk uitbreiden. Er zullen daardoor
steeds meer gediplomeerde, professionele
sportleiders nodig zijn.
Via het keuzedeel Seniorensport wordt jij die
professional!

Circa € 180,-

Contactpersoon

Meino Rozendal, mrozendal@scalda.nl

De deelnemer kan zelfstandig een massage
en taping uitvoeren. Je hebt voldoende
kennis om een herstelschema op te stellen na
blessures, je bent in staat om adviezen van
een arts of fysiotherapeut uit te voeren met
een sporter.
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Theorie o.a.
•
plaatsbepaling seniorensport
•
omgaan met groepen
•
les- en leidinggeven
•
bewegen op muziek
•
psycho-sociale aspecten van het ouder
worden
•
fysieke aspecten van het ouder worden
•
PR en communicatie
•
specifieke programma’s

Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

Praktijk
•
oriëntatie doelgroep
•
lesopbouw
•
werken met thema’s en intenties
•
geschikte materialen voor de doelgroep
•
aanpassen aan specifieke doelgroep
•
balanslessen
•
eigen vaardigheid

BPV
•
•
•
•

oriënterende BPV
specifieke BPV
fittest en/of beweegdag
evt. extra opdracht

Werkveld voor BPV
•
stichting welzijn ouderen
•
stichting recreatiesport
•
thuiszorg
•
sportraden
•
zorginstellingen
•
sportverenigingen
•
sportscholen
•
zelfstandig Ondernemer

Schoolkosten
Circa € 165,-

Contactpersoon

Joop Kools, jkools@scalda.nl
Nicole Jansen, nrozenberg@scalda.nl

ciosgoes.nl
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Sportspecialisatie instructeur

Sportspecialisatie instructeur

Racketsportbegeleider

Wielersportinstructeur

Omschrijving

Omschrijving

Resultaten en erkenning

De werkzaamheden van de Racketsport
begeleider zijn tenniskids (jeugd) en
beginnend tennis (pubers+ senior t/m niveau
8) en verzorgt de beginselen van padel,
beachtennis en squash.

BPV

Je loopt stage binnen het werkveld van
de racketsporten: tennisverenigingen,
tennisscholen, padelverenigngen/scholen,
squashcentra.

Onderdelen die aan bod komen zijn;
mountainbiken, wegwielrennen en
toerfietsen. De opleiding zal naast
mountainbike- en fietstechniek ook
elementen bevatten van leidinggeven,
trainingsleer, verzorging (soigneur) en
materiaalonderhoud.
Een tweedaagse in de Ardennen is een
onderdeel van de lesprogramma.

De lessen zullen deels plaatsvinden op een
Tennis/Padel vereniging (LTC de Zoom in
Bergen op Zoom) waar je dan ook via het CIOS
lid wordt en een heel jaar lang kan vrijspelen
op de tennis- en padelbanen en in heel
Nederland KNLTB toernooien kan spelen.

Schoolkosten

Werkveld

De Racketsport begeleider is een beginnende
leraar, die veelal onder begeleiding vande
hoofdtrainer de lessen verzorgt.

Werkveld

Je kunt na afronding van dit keuzedeel de
padelinstructeur, squashtrainer (ST3) of
tennisleraar bij trainingen assisteren .

Circa € 170,- plus de aanschaf van een
Tennisracket

Contactpersoon

Michèl Gorsse, mgorsse@scalda.nl
Esther Vendrik, evendrik@scalda.nl

Tennis, Squash en Padel verenigingen/clubs,
sportblokken in voortgezet onderwijs en de
recreatie.

Toelating

Je moet beschikken over een redelijke
eigenvaardigheid binnen de aangeboden
racketsporten.
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•
•
•
•
•
•

KNWU- en NTFU Wieler- en ATBverenigingen
fietsvakantiereisorganisaties
wieleraccommodaties
wielerploegen
wielerevenementen
buitensportbedrijven

Resultaten en erkenning

Iedereen die het gehele keuzedeel behaalt,
krijgt naast een aantekening op het CIOSdiploma het KNWU WT-2. Daarna zijn er
doorstroommogelijkheden naar de KNWUopleidingen WT 3.

BPV

Om je vaardigheid als trainer te oefenen zal je
ook BPV moeten lopen. Je loopt BPV bij een
wielergroep en/of ATB-vereniging, waarbij je
jezelf vooral richt op je specialisatie.

Bijzonderheden

Door te kiezen voor diverse
verschijningsvormen/disciplines van de
fietssport wordt je perspectief aanzienlijk
vergroot. Je kunt op diverse plaatsen aan de
slag gedurende het gehele jaar door.

De opleiding zal bij te weinig aanmeldingen
mogelijk worden onder gebracht in het
generieke keuzedeel TC3. De generieke
bijeenkomsten zullen plaatsvinden op
het CIOS (eind van de middag/avond),
de specifeke praktijkbijeenkomsten op
verschillende BPV locaties ( deze vinden
plaats in de avond).

Schoolkosten
Circa € 190,-

Contactpersoon

Edzard van Ewijk, evanewijk@scalda.nl

Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl
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Sportspecialisatie instructeur

Zeezeilinstructeur

Omschrijving

Men leert sturen op kompas en wind, de
zeilstanden, ankeren, overstag en gijpen op
stilstaand én stromend water. Dit zijn CWO
I en RYA Competent Crew vaardigheden.
Als extra oefent men in het navigeren en
manoeuvreren op de motor. Naast de zeilskills
wordt er ook uitgebreid stilgestaan bij de
maintenance van een zeilschip.
In de CWO II en RYA dayskipper leert men alle
vaardigheden over route plannen, navigeren,
zeilvaardigheid, aanlopen van vreemde
havens en motor manoeuvreren.

Werkveld

Het geven van zeilinstructie. Begeleiden van
groepen zeilers. Het omvaren van zeil en
kajuitschepen over zee naar rustiger vaarwater
waar de recreant/eigenaar gaat varen. Zuid
en/of Noord Europa. Als bemanning op een
(groot)zeilschip.

Toelating

Om Zeezeilinstructeur te worden
moet je praktische en theoretische
zeezeilvaardigheden hebben en in staat zijn
deze vaardigheden over te brengen op de
bemanning

Resultaten en erkenning

Nationaal
•
Commissie Watersport Opleidingen
(CWO)
•
CWO I bemanning
•
CWO II dagschipper
Internationaal
•
Royal Yachting Association (RYA)
•
RYA competent crew
•
RYA dayskipper
De bovenstaande certificaten zijn haalbaar
in het keuzedeel afhankelijk van het
instapniveau.
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BPV

In weekenden en vakanties begeleiden van
groepen op middel en grote zeilschepen.
Een internationale stage op de Volvo Ocean
Racer ‘Bou Dragon’ van 7 dagen (vliegreis
niet inbegrepen) (aan Boord inclusief eten &
drinken, aan wal exclusief eten & drinken).

Bijzonderheden

Lessen vinden plaats in de weekenden en
worden afgesloten met een internationaal
zeilkamp. Tijdens het kamp zeil je op een
Volvo Ocean Racer waar je skills zullen worden
getoetst.

Schoolkosten
Circa € 1.500,-

Contactpersoon

Aart de Zeeuw, adezeeuw@scalda.nl

Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl
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Sportspecialisatie instructeur

Zwemonderwijzer

Omschrijving

In het keuzedeel Zwemonderwijzer bouwen
we voort op het eerste leerjaar waarin de
volgende zaken aan de orde zijn gekomen: a.
het toezichthouden, b. spelen in, op, onder
& rond het water en c. het assisteren bij het
zwemlesgeven en het diplomazwemmen.
De lessen in het keuzedeel Zwemonderwijzer
zijn praktisch gericht. We starten elke week
met een stukje theorie, vragen uit de praktijk
en gaan dit in de praktijk toepassen. We
werken van begin af aan met kleine groepjes
medestudenten om het lesgeven met behulp
van onderlinge instructie te oefenen. Veel
studenten hebben lesgeefervaring en zullen
spontaan instappen om zodoende de BPV
voor te bereiden. In buddyparen bespreken
we de ervaringen en vatten deze centraal
samen.

Eigen vaardigheid staat in dienst van het
lesgeven, je hoeft dus geen topzwemmer te
zijn om het keuzedeel met succes te kunnen
volgen. Het gaat om een goed voorbeeld in
je zwemles, want de zwemonderwijzer moet
zelfstandig kunnen lesgeven in een zwembad
en diploma’s kunnen afnemen.
Het lesgeven is gericht op Veiligheid
en Toerusting (Het ‘Zwem ABC’). Het
aanleren en verbeteren van de elementaire
zwemslagen en de wedstrijdslagen en de
zes zwemvaardigheden (snorkelduiken,
survivalzwemmen, balvaardigheid, springen,
synchroonzwemmen en de wereldslagen)
komen uitgebreid aan de orde.

Werkveld

De zwemonderwijzer werkt in een
commercieel zwembad waar zwemlessen
gericht zijn op diplomazwemmen of een
gemeentelijk zwembad waar schoolzwemmen
plaatsvindt en de particuliere zwemles
wordt verzorgd. In beide werksituaties is
het salaris vastgelegd in een CAO. Werken in
de zwemwereld is afwisselend, geeft je de
mogelijkheid om je verder te ontwikkelen
en je te specialiseren. Denk aan de vele
verschillende klanten, van jong tot oud, die
met plezier, aan hun sport,
gezondheid en ontspanning willen werken
onder deskundige begeleiding.

Resultaten en erkenning
Diploma zwemonderwijzer

Schoolkosten
Circa € 50,-

De twee manieren van leren zwemmen en de
twee methodieken staan centraal in het leren
lesgeven in het zwembad.
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Contactpersoon

Arnold de Waart, adewaart@scalda.nl

Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl
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Keuzedelen

Sportspecialisatie trainer-coach
Binnen het keuzedeel “sportspecialisatie trainer-coach” kennen we de volgende cursussen:
•
Basketballtrainer BT2/3
•
Hockeytrainer HT2/3
•
Korfbaltrainer KT2/3
•
Schaats-/skeelerinstructeur
•
Tennisleraar 3
•
Voetbal pupillen-/juniorentrainer
•
Voetbal UEFA C / TC3
•
Volleybaltrainer VT2/3

Sportspecialisatie trainer-coach

Sportspecialisatie trainer-coach

Basketbaltrainer BT2/3

Hockeytrainer HT2/3

Omschrijving

Om een BT 3 diploma te behalen zal je moeten
voldoen aan de criteria van de volgende
deelkwalificaties.
•
•
•
•
•

het geven van trainingen
coachen bij wedstrijden
organiseren van een activiteit
aansturen van sportkader
afnemen van vaardigheidstoetsen

De belangrijkste taak van een trainer-coach
3 is het geven van trainingen. De lessen
worden samengesteld in samenwerking
met de Nederlandse Basketballbond (NBB).
Alle praktijkopdrachten van de NBB zullen
verwerkt moeten worden in een portfolio.
Deze zal ook beoordeeld worden door de
NBB. Kijk op www.nbb.nl naar de inhoud
van opleiding. Je bent verplicht een
praktijkbegeleider te hebben die in het bezit is
van een BT3 diploma.

Werkveld
•
•
•

basketbalverenigingen
sportieve naschoolse opvang en
gemeentes
Nederlandse Basketballbond

Toelating

Om dit keuzedeel te volgen beschik je over:
•
een redelijke eigen vaardigheid
•
een passie voor basketball
Daarnaast moet je coachbaar zijn en het leuk
vinden om anderen te leren basketballen.

Resultaten en erkenning

NBB diploma BT 3, mocht dit niet haalbaar zijn kan
er uitgestroomd worden met een BT2 diploma.

BPV

Omschrijving
•
•
•
•
•
•
•

van warming-up naar eindspel
methodiek/ didactiek/ didactisch
handelen, planning
technische bewegingsanalyse en
trainersgedrag
tactiek en systemen
van wedstrijd naar training, veiligheid,
blessurepreventie
assisteren bij een verenigingsactiviteit
aandacht aan keeperstraining en
strafcorner
communiceren en leiding geven
observeren en analyseren

Omvang BPV is 80 uur.
Je loopt voornamelijk BPV bij de jeugd.

•
•

Bijzonderheden

Werkveld

De opleiding zal bij te weinig aanmeldingen
mogelijk worden onder gebracht in het
generieke keuzedeel TC3. De generieke
bijeenkomsten zullen plaatsvinden op het CIOS
(eind van de middag/avond), de specifieke
praktijkbijeenkomsten op verschillende BPV
locaties (deze vinden plaats in de avond).

Schoolkosten
Circa € 150,-

Contactpersoon

Esther Vendrik, evendrik@scalda.nl

De doelgroep bij de hockeyverenigingen zijn:
•
juniorenhockey
•
jongens en meisjes
•
sportstimuleringsactiviteiten

Toelating
•
•
•
•

je vindt hockeytraining geven en
coachen leuk
je hebt een redelijke eigen vaardigheid
je bent coachbaar
scheidsrechterskaart is een pré.

Resultaten en erkenning

BPV
•
•

verplichting: Je hebt een eigen team dat
je gedurende het seizoen training geeft.
er moeten diverse opdrachten in de
praktijk uitgevoerd worden.

Bijzonderheden

Samenwerking KNHB. Deze cursus wordt in
samenwerking met bovenstaande organisaties
opgezet, deelnemers aan deze cursus wordt de
mogelijkheid geboden om deel te nemen aan
regionale kaderbijeenkomsten van de Hockey
Bond en workshops van de KNHB.
De lessen vinden plaats gedurende het schooljaar op de woensdag van 17.00 - 19.30 uur.
Accommodatie; GMHC en CIOS te Goes
De opleiding zal bij te weinig aanmeldingen
mogelijk worden onder gebracht in het
generieke keuzedeel TC3. De generieke
bijeenkomsten zullen plaatsvinden op het CIOS
(eind van de middag/avond), de specifoeke
praktijkbijeenkomsten op verschillende BPV
locaties (deze vinden plaats in de avond).

Schoolkosten
Circa € 175,-

Contactpersoon

Michèl Gorsse, mgorsse@scalda.nl

KNHB-diploma HT 2 jongste jeugd of HT2 elftal.
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Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl
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Sportspecialisatie trainer-coach

Korfbaltrainer KT2/3

Omschrijving
Wat is training geven?
In de opleiding komt het volgende aan de orde:
•
wat is korfbal? Oftewel kennis van
korfbal in alle facetten.
•
wat is korfbaltraining? Opbouw en
indeling van een training.
•
de korfbalmethodiek en het training
geven aan de hand van een planmatige
aanpak. De kennis van alle aspecten
hiervan doet de cursist vooral op tijdens
de centrale bijeenkomsten. De cursist
kan de verworven kennis toepassen
bij zijn eigen ploeg, omdat de cursist
verplicht is een ploeg te trainen.
Wat is coaching?
•
het begeleiden van een ploeg.
•
het gaat om coachen tijdens een
wedstrijd, maar aan bod komt ook hoe
de coach de ploeg voorbereidt op een
wedstrijd (wedstrijdplan maken en het
houden van een voorbespreking).
•
tevens wordt de cursist geleerd hoe er
gesprekken kunnen worden gevoerd
met de speler(s). De cursist moet een
(korfbal) activiteit organiseren in de club.

Resultaten en erkenning
De cursist moet een aantal relevante
opdrachten uitvoeren met betrekking tot:
•
fair play
•
conditietraining
•
blessurepreventie
•
seksuele intimidatie

Het KNKV reikt aan de cursisten, waarvan het
portfolio KT als voldoende wordt beschouwd
het certificaat KT2 en aan cursisten waarvan
het portfolio + praktijkbeoordeling als
voldoende wordt beschouwd het certificaat
KT3 uit.

Bijzonderheden

De cursist wordt opgeleid om lager
gekwalificeerde trainers in de vereniging
op een adequate manier te begeleiden.
Het gaat dan vooral om het begeleiden op
het didactische vlak. Van de cursist wordt
verwacht dat hij of zij een (jeugd)wedstrijd
kan begeleiden.

De opleiding zal bij te weinig aanmeldingen
mogelijk worden onder gebracht in het
generieke keuzedeel TC3. De generieke
bijeenkomsten zullen plaatsvinden op
het CIOS (eind van de middag/avond),
de specifieke praktijkbijeenkomsten op
verschillende BPV locaties (deze vinden plaats
in de avond).

Werkveld

Schoolkosten

Korfbalwereld

Toelating

Voor alle cursisten, die zelf actief de
korfbalsport bedrijven en interesse hebben
om jeugd of volwassenen training te geven
en te begeleiden. Tijdens de opleiding
wordt er geen onderscheid gemaakt tussen
de verschillende leeftijdsgroepen en/of
niveauverschillen.
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Circa € 160,-

Contactpersoon

Wordt geleverd door Koninklijk Nederlands
Korfbal Verbond (KNKV).

Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl
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Sportspecialisatie trainer-coach

Schaats- /
skeelerinstructeur

Omschrijving

Binnen de opleiding Schaatstrainer ST3
komen de volgende onderwerpen aan bod:
•
eigenvaardigheid start, rechte eind en
bocht
•
eigen vaardigheid voorbeelden
•
kennis van jeugdschaatsen en het
afnemen van toetsen
•
kennis van reglementen, materiaal,
techniek en methodiek
•
geven van instructie in de lessen,
onderling en aan doelgroepen
•
organiseren van schaatsevenementen
•
coachen bij wedstrijden
Als aanvulling kan men de module shorttrack/
marathon volgen, wat bij voldoende afsluiting
recht geeft op het diploma ST 3 shorttrack/
marathon.

Binnen de opleiding Skeeler/skate-instructeur
komen de volgende onderwerpen aan bod.
•
eigen vaardigheid start, rechte eind en
bocht, voorbeelden
•
kennis van het afnemen van
skatevaardigheidsbewijs
•
kennis van reglementen, materiaal,
techniek en methodiek
•
geven van instructie in de lessen,
onderling en aan doelgroepen
•
coachen bij wedstrijden

Werkveld

Lesgeven aan recreatieve skaters/skeeleraars
en aan kinderen, recreatieve schaatsers en
wedstrijdschaatsers.

Toelating

Om dit keuzedeel met succes te kunnen
volgen moet je over voldoende ervaring/
vaardigheden beschikken in schaatsen en/ of
skeeleren/skaten en in het bezit zijn van eigen
schaatsen.
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Resultaten en erkenning
•
•

certificaat KNSB schaatstrainer 3 langebaan, wedstrijd of recreatie variant ST 3
certificaat SBN skeeleren, voor dit gedeelte een extra module volgen

BPV

De BPV kan gelopen worden bij schaats- en
skeelerverenigingen en bij schaatsscholen. Je
kunt ook BPV lopen bij scholen met schaatsen
en/ of skeeleren in het lesprogramma.

Bijzonderheden
•

•

door de samenwerking met de KNSB
vindt een aantal lessen plaats in het
weekend of ’s avonds
toegang tot de elektronische
leeromgeving (ELO) van de KNSB

Schoolkosten
Circa € 200,-

Contactpersoon

Ferenc Weisz, fweisz@scalda.nl

Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl
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Sportspecialisatie trainer-coach

Sportspecialisatie trainer-coach

Tennisleraar 3

Voetbalpupillen- /
juniorentrainer

Omschrijving

Theorie o.a.
•
geschiedenis van de tennissport
•
technisch/tactisch/conditioneel en
mentale kennis
•
didactisch/methodische kennis
•
trainingskunde
Praktijk
•
voorbeeldvaardigheid,
aanspeelvaardigheid en
eigenvaardigheid
•
lesgeven
De doelgroepen waar les aan wordt gegeven
zijn:
•
jeugd (Tenniskids)
•
pubers
•
volwassenen
•
senioren plus

Werkveld

Toelating

Voor de opleiding tennis TL3:
Minimale speelsterkte: enkel 6, dubbel 6
In alle gevallen zal een intakegesprek
plaatsvinden.

Omschrijving
•
•

Resultaten en erkenning

De TL3-licentie geeft bevoegdheid om les te
geven tot en met speelsterkte 6.

BPV

Je loopt stage binnen het werkveld van
de racketsporten: tennisverenigingen,
tennisscholen, padelverenigngen/scholen,
squashcentra.

Schoolkosten
Circa € 505,-

Contactpersoon

Michèl Gorsse, mgorsse@scalda.nl

De tennisleraar 3 geeft zelfstandig les
aan junioren en senioren en beginnend
wedstrijdtennis (t/m niveau 6).

praktijk en theorie wordt bij iedere
bijeenkomst afgewisseld.
een vaste docent begeleidt de cursisten
gedurende de hele cursus. Door middel
van demonstratietrainingen en trainingen
die worden gegeven door de cursisten
worden er trainingsvormen gegeven
van de F-pupillen t.m. A-junioren.

BPV

Men moet BPV lopen bij een jeugdteam.
(standaardteam F,E, D of C team.)

Bijzonderheden

Men moet BPV lopen bij een jeugdteam.
(standaardteam F,E, D of C team.)

Schoolkosten
Circa € 230,-

Werkveld

Hiermee mag je training geven aan de
pupillen en junioren.

Toelating

Contactpersoon

Arie van der Zouwen, avdzouwen@scalda.nl
Diederik Hiensch, dhiensch@scalda.nl

Voor diegene die graag jeugdtrainer willen
worden.

Resultaten en erkenning

De cursist, die aan de gestelde eisen voldoet,
ontvangt het certificaat pupillen/ junioren.
Hiermee mag je training geven aan de
pupillen en junioren. Dit certificaat geeft
toegang tot Trainer/coach 3 Jeugd.
Binnen de cursus wordt ook de Basis
Opleiding VerenigingsScheidsrechter
gegeven. Dit geeft de bevoegdheid tot het
fluiten van jeugdwedstrijden voor de KNVB.
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Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl
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Sportspecialisatie trainer-coach

Sportspecialisatie trainer-coach

Voetbal UEFA C / TC3

Volleybaltrainer VT2/3

Omschrijving

De cursus loopt van september tot en met mei
en omvat 28 bijeenkomsten. De TC-III jeugd
cursus wordt gegeven op de vrijdagmiddag.
Ook wordt op een avond een bijeenkomst
gepland voor bezoek aan een wedstrijd
betaald voetbal voor de wedstrijdanalyse.
•

•
•

door middel van praktijktraining en
wedstrijdanalyse wordt het tactisch
inzicht in het voetbalspel opgebouwd.
praktijk en theorie wordt bij iedere
bijeenkomst afgewisseld.
een vaste docent begeleidt de cursisten
gedurende de hele cursus.

Toelating

Je moet het keuzedeel Trainer Coach pupillenen juniorentrainer voldoende hebben
afgesloten, of voldoende competenties in het
werkveld hebben opgedaan.

Resultaten en erkenning

De cursist, die aan de gestelde eisen voldoet,
ontvangt het diploma Trainer-Coach III-jeugd,
dat recht geeft om na verkregen licentie als
jeugdtrainer aan het werk te gaan. Alsmede in
de 5e en 4e klas senioren.

BPV
Je loopt stage bij een standaard jeugdteam, C,
B of A.

Door middel van demonstratietrainingen
worden er trainingsvormen gegeven voor C
junioren t/m A-junioren.

Schoolkosten

Werkveld

Contactpersoon

Je kan bij een voetbalvereniging als
jeugdtrainer aan het werk te gaan. Alsmede in
de 5e en 4e klas senioren .

Omschrijving

Resultaten en erkenning

Theorie Jeugdvolleybal:
•
circulatie en mini-volleybal; Jeugd C t/m A;
•
theorie: spelsystemen en methodieken
•
theorie: Technieken en methodieken
•
eigen vaardigheid volleybal
•
training geven: het geven van trainingen
•
gebaseerd op een betekenisvol bewegen

BPV

Bijzonder activiteiten:
•
bezoek volleybalwedstrijd en/of bezoek
trainings-BPV van regionale of landelijke
volleybalschool
•
collegiaal BPV-bezoek op locatie met 3 à
4 studenten
•
verzorgen van CMV-Clinic voor vmboscholen

Bijzonderheden

Werkveld
•
•

Schoolkosten

regionale volleybalschool
volleybalvereniging

Circa € 150,-

Toelating

Om dit keuzedeel te kunnen volgen moet je
beschikken over:
•
interesse in volleyball
•
minimaal een 7 voor de eigen
vaardigheid volleybal eerste jaar
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BPV-jeugd: CMV-BPV verplicht; keuze uit: BPV
jeugdgroep C t/m A.

De opleiding zal bij te weinig aanmeldingen
mogelijk worden onder gebracht in het
generieke keuzedeel TC3. De generieke
bijeenkomsten zullen plaatsvinden op het CIOS
(eind van de middag/avond), de specifieke
praktijkbijeenkomsten op verschillende BPV
locaties (deze vinden plaats in de avond).

Circa € 160,-

Arie van der Zouwen, avdzouwen@scalda.nl
Diederik Hiensch, dhiensch@scalda.nl

Behalen VT2 en twee certificaten VT3 (Training
geven; organiseren Activiteit). Om voor
erkenning van dit keuzedeel door de NeVoBo
in aanmerking te komen dien je alle toetsen
die in het PTA (Plan van toetsing en afsluiting)
staan beschreven met voldoende af te sluiten.

Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

Contactpersoon

Meino Rozendal, mrozendal@scalda.nl
Paul Hermsen, phermsen@scalda.nl

ciosgoes.nl
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Overige keuzedelen
En verder zijn de volgende overige keuzedelen nog te volgen:
•
Bewegen in de buurt (BOS)
•
Gezonde leefstijl
•
Internationaal II: werken in het buitenland (Ibpv)
•
Oriëntatie op ondernemerschap (Ondernemerschap)
•
Specifieke doelgroepen
•
Outdooractiviteiten (Buitensport en Recreatie- en sportmedewerker)
•
Sportmassage (alleen N4) NGS
•
Urban sports

BOS-instructeur

Omschrijving

Er is een groeiende behoefte aan mensen
die breed inzetbaar zijn binnen de (BuurtOnderwijs-Sport) BOS-driehoek.
Als BOS-instructeur organiseer je en geef je
les bij sport- en beweegactiviteiten die je
organiseert zijn zeer gevarieerd en gericht
op diverse doelgroepen. Je krijgt te maken
met kinderen, adolescenten, pubers, (jong)
volwassenen en ouderen.
De activiteiten zijn er op gericht om m.n.
doelgroepen die niet of te weinig bewegen,
(meer) aan het sporten te krijgen.
Naast het verzorgen van sport- en
beweegactiviteiten op pleinen, veldjes en
gymzaaltjes, organiseer je ook kleinschalige
sportevenementen. Met je groep organiseer
je een beweegstimuleringsactiviteit voor
een specifieke doelgroep. Dit kan een
wandelactiviteit voor ouderen zijn, een
bootcamp voor pubers of een urban-dance
activiteit voor kinderen.

Als sport- en bewegingsinstructeur / BuurtOnderwijs-Sport (BOS) kun je werk vinden bij
scholen, gemeenten, adviesorganisaties of bij
sportraden en of welzijnsorganisaties.

Waarom BOS kiezen?

Jij kiest voor dit keuzedeel omdat:
•
je goed kunt communiceren
•
je graag wilt lesgeven
•
je sport gebruikt als middel om je doel
te bereiken
•
je sporten met de doelgroep onder, voor,
tussen en ná schooltijd een uitdaging
vindt
•
je graag in het onderwijs en in de BOSdriehoek wilt gaan werken
•
je na het CIOS gericht verder wil
studeren op bijv. de ALO, PABO,
Sportmanagement en/of SPECO.

Toelating

Om dit keuzedeel te kunnen volgen moet je:
•
beschikken over een goede eigen
vaardigheid (m.n. in balsporten).
•
sterk in je schoenen staan (m.b.t.
lesgeven).
•
snel situaties kunnen inschatten bij het
werken met verschillende doelgroepen.
•
creatief zijn in het ontwerpen,
aanbieden en manipuleren van
bewegingsactiviteiten.

BPV

Je loopt 80 uur BPV bij een leerbedrijf binnen
de BOS driehoek

Schoolkosten
Circa € 15,-

Contactpersoon

Nicole Jansen-Rozenberg,
nrozenberg@scalda.nl
Hedy van Eck-Houtepen, hvaneck@scalda.nl

Je werft een doelgroep, maakt een passende
activiteit, ontwerpt een flyer of poster en
zorgt dat er goede begeleiders op de activiteit
staan.
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Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl
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Gezonde leefstijl

Omschrijving

AIs beginnend leefstijlcoach worden je kennis
en vaardigheden bijgebracht op het gebied
van leefstijlinterventies, testen en meten van
gezondheid, voeding, motivational interviewing
en omgaan met verschillende doelgroepen.
Na dit jaar ben je in staat om deelnemers te
adviseren en te begeleiden op het gebied van
verantwoord bewegen.
Dit keuzedeel is:
•
een goede aanvulling op de algemene
opleiding
•
een prima aanvulling op diverse profielen
van het CIOS
•
een mooie voorbereiding op
vervolgonderwijs in het hbo

Werkveld

De maatschappij maakt het de mens makkelijk
om lui te zijn. Daarom hebben we in Nederland
te maken met een steeds groter wordend
gezondheidsprobleem. Je maakt mensen
enthousiast om plezieriger en gezonder te gaan
leven en bewegen.

Internationaal II:

werken in het buitenland (IBPV)

Toelating

Alleen voor studenten op niveau 4.
•
je bent creatief, ondernemend en initiatiefrijk.
•
je bent in staat mensen te motiveren tot
een andere leefstijl.
•
je vindt het fantastisch om met mensen om
te gaan.
•
je kunt zelfstandig werken.

BPV

Je neemt deel aan diverse leefstijlprojecten bij
bedrijven en instellingen. Je kunt o.a. stage lopen bij:
•
huisartsenpraktijk (in overleg)
•
zorginstelling
•
leefstijlcoach
•
bedrijfsleven
•
overheid; gezondheidsprojecten &
beweegprojecten

Schoolkosten

Omschrijving
•

•
•
•

Werkveld

Op ciosgoes.nl vind je onder het kopje
Opleidingen bij IBPV-Internationale stages
alle samenwerkende organisaties.

Toelating
•
•
•

Circa € 135,-

Bijzonderheden

Gezonde leefstijl is verplicht als je na leerjaar 3
wil overstappen naar het 4e jaar profiel Sport
Bewegen Gezondheid.

oriëntatie buitenlandse stage
d.m.v. infoavond IBPV en 5
beoordelingsbijeenkomsten en
gesprekken
verplichte studieroute met opdrachten
en verslaglegging
uitvoering van IBPV in het buitenland
evaluatie van IBPV middels videoverslag

•
•

je moet minimaal 18 jaar zijn
zelfstandig en ondernemend zijn
kunnen improviseren in onverwachte
omstandigheden
beschikken over goede communicatieve
vaardigheden
daarnaast gelden voor elke bestemming
specifieke voorwaarden

BPV

TIP: Combineer je Buitenland-BPV met je
profiel
•
een internationale BPV duurt meestal
tussen de 6 tot 12 weken.
•
blijf je binnen Europa, dan kom je
in aanmerking voor subsidie via
Erasmusplus.
•
momenteel verblijven er studenten in
Australië ,Ethiopië, Zuid-Afrika, Amerika,
Litouwen ,Zweden, enz.

Schoolkosten
•
•

circa € 20,alle kosten worden door student betaald
m.u.v. stages binnen Europa (deels
gesubsidieerd vanuit de overheid)

Contactpersoon

Heidie van Remortele,
hvanremortele@scalda.nl

Contactpersoon

Joop Kools, jkools@scalda.nl
Walter Houtzager, whoutzager@scalda.nl
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Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl
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Oriëntatie op
ondernemerschap

Specifieke doelgroepen

(Ondernemerschap)

Omschrijving

Ondernemerschap en ondernemendheid
komt in veel mbo-beroepen voor. Denk
bijvoorbeeld aan iemand die een eigen winkel
of bedrijf wil beginnen of een personal trainer
of tennisleraar die als zzp’er wil werken. Ook
blijkt bij de selectie van nieuwe medewerkers
ondernemendheid een steeds belangrijker
criterium.
Het is daarom van belang dat mbo-studenten
ondernemende kwaliteiten als creativiteit,
zelfredzaamheid, doorzettingsvermogen
en een open blik naar de buitenwereld
ontwikkelen.
De toekomst van de Nederlandse
economie valt of staat met de mate van
ondernemerschap van de jongeren van nu.
De politiek wil dat zo veel mogelijk jongeren
een ondernemend werknemer of zelfstandig
ondernemer worden.

Werkveld

Het opzetten van je eigen onderneming!

Bijzonderheden

De lessen bestaan uit het aanleren van
kennis en vaardigheden die je nodig hebt als
startend ondernemer. Je richt ook je eigen
onderneming op en wordt hierin begeleid.
Er is geen BPV, elk “vrij moment” in de week
benut je om aan je eigen onderneming te
werken (reken op tenminste 6 uur per week).

Schoolkosten
Circa € 115,-

Contactpersoon

Joop Kools, jkools@scalda.nl
Sil van der Velden, svandervelden@scalda.nl

Het keuzedeel Ondernemerschap behandelt
het ondernemerschap binnen het werkveld
van sport en bewegen dat iemand nodig heeft
om een eigen onderneming te starten en te
runnen.
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Omschrijving

In dit keuzedeel leer je hoe je sport- en
bewegingsactiviteiten kan opzetten voor
bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke
beperking, chronische aandoeningen,
zintuiglijke beperkingen, gedragsproblemen,
psychische problemen of mensen met een
verstandelijke beperking.
Bij de praktijklessen ervaar je zelf hoe
het is om te sporten met diverse soorten
beperkingen (Showdown, Goalball,
rolstoeltennis, wheelchair rugby etc.).
Daarnaast besteden we aandacht aan hoe je
een training/les goed kan opbouwen.
Tijdens de theorielessen besteden
we aandacht aan veelvoorkomende
stoornissen en ziektebeelden, zoals diabetes,
longaandoeningen, hart- en vaatziekten,
dwarslaesie, reuma, cerebrale parese,
epilepsie, etc. Je leert ook om deze kennis te
vertalen naar de praktijksituatie.

Werkveld

Als je klaar bent met dit keuzedeel ben
je onder andere in staat om een gericht
sportadvies te kunnen geven aan mensen
met uiteenlopende beperkingen, met als
uiteindelijke doel ze weer mee te laten doen
binnen onze beweegcultuur en maatschappij.

Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

Verder kan je vrijwilligers begeleiden en kan
je hen voorzien van de nodige kennis om met
deze doelgroep te kunnen werken.

BPV

Je loopt 80 uur BPV bij een vereniging,
waar je inhoud geeft aan de trainingen
voor sporters met een beperking. Dat kan
bijvoorbeeld een voetbalvereniging zijn, waar
mensen met een verstandelijke beperking
een eigen G-team vormen. Vaak doen ze
mee aan een competitie en ga je als coach
mee met de wedstrijden. Tegenwoordig
hebben heel veel sportverenigingen
een eigen afdeling aangepast sporten
(G-judo, G-atletiek, G-turnen). Ook zijn er
speciale sportverenigingen zoals RBVM
(rolstoelbasketball in Middelburg).

Schoolkosten
Circa € 32,50

Contactpersoon

Paul Kreijne, pkreijne@scalda.nl
Arnold de Waart, adewaart@scalda.nl
Dick van Bochove, dvanbochove@scalda.nl

ciosgoes.nl
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Outdooractiviteiten
(Buitensport en Recreatieen sportmedewerker)

Omschrijving

Recreatie en outdooractiviteiten zijn niet meer
weg te denken uit de vrije tijdsbesteding in
Nederland. Velen zoeken in hun vrije tijd de
bossen en stranden op om te sporten, samen
te werken, te recreëren en te ontspannen.
Hier ligt een kans voor de CIOS-er die het
keuzedeel Outdooractiviteiten heeft gevolgd.
Wij leiden je op tot recreatieve outdooractiviteiten instructeur waarmee je binnen de
grenzen van Nederland goed aan de bak kan.
Bij outdooractiviteiten spreekt het voor zich
dat we voornamelijk buiten bezig zijn, 80%
van de lessen wordt buiten gegeven, op
het Goese meer, De Hollandsche hoeve, het
mountainbike parcours en het bos.
Kortom ben je sportief, avontuurlijk ingesteld
en een echt buitenmens dan is het keuzedeel
outdooractiviteiten op je lijf geschreven.

We bieden de volgende modules aan:
Module 1: boogschieten/archerytac
Module 2: sportklimmen
Module 3: kaart en kompas, GPS, recreatieve
tochten
Module 4: H2O SUP, vlotvaren, rafting en
kajaken
Module 5: mountainbiken
Werkveld
Zelfstandig functioneren als recreatief
outdooractiviteiten instructeur met het accent
op activiteiten met weinig risico. Ook kunnen
outdooractiviteiten als middel worden ingezet
bij het werkveld van de bewegingsagoog
(BAG). Denk hierbij aan de volgende type
bedrijven:
•
recreatieve buitensport bedrijven
•
beach sport
•
vakantieparken
•
hoogte parcoursen
•
klimhallen
•
sportverenigingen
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Toelating

Om dit keuzevak te volgen moet je beschikken
over voldoende doorzettingsvermogen. Je
bent van nature actief en een buitenmens.

Resultaten en erkenning

Vaardigheidsbewijs NKBV indoor toprope.

BPV

BPV is mogelijk bij Nederlandse
outdoorbedrijven met recreatieve
activiteiten, bij vakantieparken met een
afdeling sport en recreatie en in een klimhal.
De BPV kan gecombineerd worden met
de Bewegingsrecreatie stage (BWR) in de
zomervakantie.

Schoolkosten

Circa € 95,- per jaar, inclusief certificering
klimmen NKBV.

Contactpersoon

Art de Lange, adelange@scalda.nl
Ruben Zeinstra, rzeinstra@scalda.nl
Sil van der Velden, svandervelden@scalda.nl

Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl
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Sportmassage NGS
(Alleen niveau 4)

Omschrijving

De lessen zijn hoofdzakelijk praktisch van
opzet, de theorie wordt ingepast tijdens de
praktijklessen. Er wordt een grote discipline
verwacht voor de zelfstudie. Goede kennis van
de anatomie en fysiologie is een voorwaarde,
ook werken we met cliëntendossiers, en
gaan o.a. in op wetgeving met betrekking tot
privacy en praktijkvoering.
•

•

•

in periode 1 en 2 zullen de
massagetechnieken, functieonderzoeken
en tapetechnieken aangeleerd worden
van de onderste extremiteiten en komt
het gebruik van cliëntendossiers aan
bod.
in periode 3 en 4 zullen de
massagetechnieken, functieonderzoeken
en tapetechnieken aangeleerd
worden van de romp en de bovenste
extremiteiten. Daarnaast het opstellen
van een behandelplan aan de hand van
verschillende casussen.
in periode 4 gaan we ook werken
met wisselende casussen, waarbij we
een behandelplan gaan opstellen
en uitvoeren bij veelvoorkomende
blessures.

Werkveld

Het NGS-diploma sportverzorger geeft
je de mogelijkheid om een zelfstandige
sportmassagepraktijk te starten, maar
natuurlijk kun je ook aan de slag bij sportclubs
of sportbonden, en bij fitnesscentra.

Toelating

Je zorgt zelf voor een geldig EHBO- en
reanimatiediploma. Dit is noodzakelijk voor
deelname aan het praktijkassessment van
het NGS. Je mag dit keuzedeel als tweede
keuzedeel volgen wanneer je niveau 4 volgt.

Resultaten en erkenning

Het NGS-theorie-examen wordt afgenomen
in een Lamark testcentrum (o.a. in Goes), het
praktijkassessment vindt plaats in Utrecht (op
zaterdag). Je bent zelf verantwoordelijk voor
de aanmelding hiervan.

BPV

Het BPV-gedeelte gebeurt voor een deel
intern. Bij eigen CIOS-evenementen word
je ingeschakeld als sportverzorger, bv
nieuwjaarsloop, paasloop, triatlon, landkamp
etc. plm. 2/3 van je stage. Daarnaast loop je
1/3 van je stage bij een bekend BPV-adres.
De interne BPV-momenten kunnen ook in de
alternatieve lesweken plaatsvinden.

Schoolkosten
Circa € 435,-

Contactpersoon

Rozan Schraver, rschraver@scalda.nl
Meino Rozendal, mrozendal@scalda.nl

De eisen om deel te nemen aan het NGS
praktijkassessment zijn:
•
volledig portfolio,
•
geldig EHBO- en reanimatiediploma
•
voldoende voor de 4 theorie-examen.
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Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl
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Urban Sports

Omschrijving

Urban Sports is een ‘’breed’’ begrip waarin gericht
wordt op verschillende sporten die voornamelijk
ontstaan zijn op straat. Zo kan er gedacht worden
aan sporten als freerunning, streetball, BMX,
skateboarding, urban bootcamp, breakdance,
streetvoetbal etc.
Iets voor jou? Kies dan het nieuwe keuzedeel
Urban Sports! Je gaat werken aan je
eigenvaardigheid en je leert verschillende urban
activiteiten aan te bieden voor verschillende
doelgroepen. Dit pas je uiteindelijk binnen een of
meerdere evenementen toe die je met anderen
samen gaat organiseren.
Daarbij is ook de cultuur en de vibe die je als
beweger ervaart van belang binnen de urban
scene. Een belangrijke middel voor het creëren van
die cultuur gebeurt door o.a. muziek en werken we
vanuit een visie met de 5 F’s. Een onmisbare visie
dat uit de freerunning wereld is ontstaan en staat
voor freedom, fun, fullfilment, friendship en fitness!
De lessen worden verzorgd op woensdagmiddag,
door een of meerdere (gast)docenten die een
kanjer zijn op het gebied van Urban Sports.

Werkveld

De urban-wereld ligt aan je voeten. Met jouw
creativiteit zoek jij je eigen werkveld. Wil je je
eigen skills aan anderen aanleren? Durf je te

denken in het zelfstandig ondernemerschap?
Basisscholen, middelbare scholen, dansscholen,
creatieve opleidingen/ verenigingen zijn
mogelijke klanten voor je!
D.m.v. Het volgen van dit keuzedeel kun je
stappen zetten richting professionaliseren van
jezelf in jouw sport!

Resultaten en erkenning
Keuzedeel Urban Sports

BPV

80 uur netto. Je gaat jezelf profileren als
aanbieder van Urban Sports (eigen kwaliteiten,
marktonderzoek, partners zoeken, plan
opstellen). Daarnaast voer je diverse activiteiten
mb.t. Urban Sports uit. Daarnaast dien je als stage
een of meerdere events te organiseren.
Het event kan uit meerdere kortdurende
activiteiten bestaan, maar ook uit één grote
activiteit (event). Daarnaast woon je op eigen
initiatief ook een of meerdere urban sport events
bij en maakt hier verslag van.

Schoolkosten
Circa € 35,-

Contactpersoon

Nels Rijvers, nrijvers@scalda.nl
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Volg ons!

facebook.com/CIOSGoes

@ciosgoes

ciosgoes.nl
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