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Wat kun je van ons verwachten?

Binnen de samenleving neemt het belang van
bewegen en sport de laatste jaren steeds meer toe.
Het beeld dat bewegen en sport een activiteit is
voor de jeugd, is verschoven naar een beeld dat
bewegen en sport voor iedereen is, van jong tot
oud. Bewegen en sport is alledaags geworden en
is opgeschoven van een maatschappelijk
randverschijnsel naar het centrum van de
samenleving. Als Sportkundige ga je bewegen en
sport inzetten als doel maar ook als middel.

Sportkunde gelooft in verschillende waarden van
bewegen en sport. Studenten worden opgeleid om
die waarde(n) te benutten. We onderscheiden
binnen Sportkunde Nederland drie belangrijke
waarden van sport:

Inhoud
Gedurende de hele opleiding werk je vaak samen
met je medestudenten aan verschillende leertaken
die in een opdracht, als casus of in een project
aangeboden worden. We blijven daarin altijd zo
dicht mogelijk bij de werkelijkheid zodat je daarmee
ervaring opdoet. In je verdere opleiding worden
deze leertaken steeds complexer zodat jij je verder
kunt ontwikkelen tot een professionele
Sportkundige. Alle colleges, practicumlessen,
coachgesprekken, workshops en expertlessen zijn
erop gericht om jou daarin te ondersteunen.

1. Sociaal-maatschappelijke waarde
2. Gezondheidswaarde
3. Economische waarde
Binnen Fontys Sportkunde wordt de nadruk vooral
gelegd op de sociaal-maatschappelijke waarde en
de gezondheidswaarde van bewegen en sport.

Wat verwachten wij van jou?
De Sportkundige werkt in het dynamische veld van
bewegen en sport en vervult daarin verschillende
rollen zoals die van ondernemer, manager, coach,
trainer, adviseur, regisseur, ontwikkelaar en
onderzoeker.
Dat betekent dat een Sportkunde-student een
ondernemende en proactieve houding moet
hebben. Daarnaast zijn professionaliteit, flexibiliteit
en zelfreflectie essentieel voor de Sportkundige in
zijn of haar toekomstige beroep.

Studievorm

Voltijd
Lesplaats(en)

Eindhoven

Sportkunde opleidingen met elkaar
vergelijken?www.sportkunde.nl



Contact

Telefoon: 0031 (0)8850 81111
E-mail: Sporthogeschool@fontys.nl
Website: fontys.nl/sportkunde








@Sporthogeschool
Facebook.com/sporthogeschool
Fontys Sporthogeschool
Sportkunde #wijzijnFontys
Fontys Sporthogeschool
Fontys Sporthogeschool

Opbouw studie
De opleiding kent een studielast van 40 uur per week.
Dit gebeurt op de opleiding, tijdens je stage of in je
zelfstudie tijd. De eerste twee studiejaren zijn
verdeeld in vier blokken met ieder blok een ander
thema. We toetsen zowel gedurende het blok als aan
het einde van het blok.
Hoeveel uren per week ben je met je studie
bezig?



8 uur stage
12 uur les in een lokaal o.l.v. een docent
12 uur werk je alleen en in je groep aan
je opdrachten
4 uur praktijkles

Toelating
Als je de opleiding Sportkunde in augustus 2019 wilt
starten, moet je vooraf deelnemen aan een
toelatingsdag. De toelatingsdag zal in het teken
staan van wederzijdse kennismaking en kijken we
naar jouw studiegeschiktheid. Tijdens deze dag
krijgt de opleiding een beeld van jouw talenten en
ambities en en krijg jij een beter beeld bij de
opleiding.
Mbo niveau 4
Voor de opleiding Sportkunde ben je tevens
toelaatbaar indien je in het bezit bent van een mbo
niveau 4 diploma. Je dient deel te nemen aan een
toelatingsdag. Als student met een vooropleiding
CIOS of ROC S&B niveau 4 voldoe je aan de
aanvullende eisen die wij stellen. Je hoeft dan niet
deel te nemen aan de toelatingsdag. Wél meld je je
aan voor de opleiding Sportkunde in Studielink.
Mocht je toch willen deelnemen aan de
toelatingsdag om nog beter te kunnen bepalen of dit
jouw goede opleidingskeuze is, dan ben je van harte
welkom.



Instroomprofiel
Havo

VWO

CM





EM





NG





NT





Voor de opleiding Sportkunde ben je toelaatbaar met een havo-, vwo-diploma.



Studiekosten

Ga naar de collegegeldmeter en je weet
precies hoeveel je moet betalen aan
collegegeld fontys.nl/collegegeldmeter
Andere kosten
Naast het collegegeld moet je ook rekenen
op de volgende kosten:
Verplichte boeken/readers circa € 760
Verplichte sportkleding tussen € 355 en
€ 730 (afhankelijk van wat je al hebt)
Kamp jaar 1 circa € 180
Medische sportkeuring circa € 115

Open dagen en zo...



Aanmelden



Aanmelden is mogelijk van 1
oktober t/m 1 mei via Studielink

fontys.nl/studielink

Studiekeuze



We adviseren je dringend om je
zo snel mogelijk in te schrijven. Je
krijgt na inschrijving bij Studielink
van Fontys een inschrijfpakket en
een uitnodiging voor de
toelatingsdag toegestuurd

Open dagen
Eindhoven

Algemene vragen over
Fontysopleidingen?
T: 08850 80000

24-07-2019 Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.

09-11-2019
26-01-2020
21-03-2020


Deze opleiding leidt op
tot de graad Bachelor of
Arts

