
 1 

Veelgestelde vragen ALO VOLTIJD 
 
 
Wanneer en hoe moet ik me aanmelden? 
 Studenten moeten zich officieel aanmelden via Studielink. 
 Als je toelaatbaar bent bevonden kun je  met de opleiding beginnen als je in het bezit bent van één van de vol-

gende diploma's: 
o een havo- of vwo-diploma  
o een mbo-diploma niveau 4  

 Daarnaast ben je verplicht een sportmedische keuring te doen. Deze sportmedische keuring kan bij SENECA 
plaatsvinden. Dit is het sport- en expertisecentrum van de HAN. Wij hebben dan je gegevens en kunnen deze ge-
bruiken als basis voor verder onderzoek gedurende je studie. 
Als je aangenomen bent voor de opleiding zal SENECA contact met je opnemen om een afspraak te maken voor 
de keuring. Een sportmedische keuring mag ook altijd bij een plaatselijk keuringsinstituut worden afgenomen.  

 Verder willen we een kopie van jouw zwemdiploma A en B. Als je op je MBO Sport en Bewegen zwemonderwijs 
hebt gehad dan is een bewijs hiervan ook voldoende.  

 Daarnaast willen we ook een VOG (verklaring omtrent het gedrag) van je ontvangen (nadat je bent aangenomen 
voor de opleiding ontvang je een aanvraagformulier voor een VOG, ga hiermee naar je gemeente en niet naar 
een commercieel bureau op internet). Let op: zonder VOG ben je niet toelaatbaar. 

 
Onderzoek aanvullende eisen 
 Nadat je je hebt aangemeld voor de ALO via Studielink (vraag hiervoor je DigiD aan), krijg je een uitnodiging voor 

het onderzoek aanvullende eisen. Deze procedure levert een bindend advies op: of je mag aan de opleiding be-
ginnen, of je mag dat niet. In dat laatste geval adviseren we je om een andere (sport)opleiding te volgen.  
Zonder deelname aan het onderzoek aanvullende eisen is het niet mogelijk om toegelaten te worden tot de oplei-
ding ALO. Dus schrijf je zo vroeg mogelijk in. 

 Tijdens het onderzoek aanvullende eisen (toelatingsdag) heb je ook een persoonlijk gesprek met de opleiding. We 

vragen naar je motivatie, waarin je duidelijk maakt waarom de ALO bij jou past en wat je doelen zijn m.b.t. lesge-

ven. 
 Dit studiejaar organiseren we op de volgende data een onderzoek aanvullende eisen: dinsdag 6 april 2021 en 

donderdag 24 juni 2021. Let op: i.v.m. de huidige coronamaatregelen zijn deze data onder voorbehoud. In februari 

2021 is er meer duidelijkheid over de data en exacte invulling van het onderzoek aanvullende eisen. Wij houden je 

natuurlijk op de hoogte na je inschrijving.  

 
Kleding 
Het kledingpakket (verplicht!) kun je passen tijdens de introductie eind augustus / begin september.  

 
Hoe ziet de opleiding ALO eruit?  

 De ALO opleiding bestaat uit 50% theorie en 50% praktijk en stage! 

 De ALO opleiding is ingericht volgens het competentiegerichte onderwijsmodel. Studenten worden in 4 jaar opge-
leid in relevante beroepstaken. 

 Dus: een brede opleiding met aandacht voor de verschillende taken van een ‘gymleraar’. 

 Een beroepstaak wordt op drie niveaus getoetst: oriënterend, specialiserend en generaliserend.  

 De opleiding bestaat uit een major (de eerste 2 jaar van de major zijn algemeen van aard, in de laatste 2 jaar zijn 
er meer keuzemogelijkheden met betrekking tot onderzoek en stage)  en een minor (in leerjaar 3). De minor is 
naar keuze in te vullen, maar moet aansluiten op de major. Voorbeelden van minors zijn: Sport & Economie, Inte-
graal Gezondheidsmanagement, Evenementenmanagement, Sport & Voeding.  

 
Waar loop je tijdens je opleiding stage? Hoeveel stage? 

 In de eerste twee jaar een dag in de week (zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs). 

 In het derde jaar een keuzestage met mogelijkheden om stage te lopen in het voortgezet onderwijs, het primair 
onderwijs, MBO, speciaal onderwijs of beweegmanagement.  

 In het vierde jaar loop je een jaar stage (mogelijkheden om in het buitenland stage te lopen).  
 
Welke mogelijkheden zijn er m.b.t. internationale stages? 

 De opleiding ALO onderhoudt intensief contact met internationale partners. Men richt zich primair op Europa (De 
opleiding ALO onderhoudt intensief contact met internationale partners. Men richt zich primair op Europa (Leuven, 
Barcelona, Stockholm), Noord-Amerika en Canada en Afrika. Er vindt overleg plaats met als doel samenwerkings-
relaties op te bouwen en stageplaatsen te werven. Het ene jaar zullen er meer internationale stages worden aan-
geboden dan het andere jaar. Eén en ander heeft uiteraard te maken met het internationale aanbod.  

 
Wat kun je na de opleiding in het werkveld precies doen? Werkzaamheden ALO’er? 
Kerntaken die een ALO’er na zijn opleiding zal verrichten: 
Lesgeven in sport en bewegen. Je hebt een bevoegdheid voor alle typen van onderwijs. 
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Het gaat erom kinderen motorische vaardigheden te leren, maar ook om ze te introduceren in de bewegingscultuur 
(ook leren kiezen) en bovenal: om kinderen te motiveren om te gaan sporten/bewegen (pedagogisch klimaat, succes-
beleving). Combinatiefunctionaris, buurtsportcoach. 

 
Waarom kiezen voor ALO Nijmegen (wat is het onderscheid met andere ALO’s)? 
Opleiding / curriculum is volledig toegespitst op actualiteit: de docent LO als beweegmanager (buurt-onderwijs-sport, 
sportieve opvang, brede school), de docent LO als gedragsbeïnvloeder gezonde leefstijl (expertise SGM/SENECA 
HPP/Voeding), de docent LO als talentherkenner. 
We werken met verschijningsvormen van sport en bewegen als basis (wedstrijdsport, showsport, avontuursport, etc.) 
en dus niet alleen met de traditionele wedstrijdsporten.  
  
Wat voor een soort onderwijs heb je? 
Probleemgestuurd onderwijs / Projectonderwijs / Stage / Practica lesgeven / Sportvaardigheidslessen / Studentcoa-
ching/ Hoorcolleges. 
 
Op welke locatie heb je les? 
 Gymnasion USC Nijmegen (theorie en praktijk). 
 Papendal (theorie + praktijk):  

 Eventueel in het 3e en/of 4e jaar: 1 of 2 perioden onderwijs op Papendal waaronder een aantal minoren 
 Deeltijd-ALO  

 
Welke toelatingseisen worden gesteld aan Duitse studenten? 
Vooropleidingseisen: 
 Abitur of 
 Fachhochschulreife of 
 Een diploma van een gelijkgesteld niveau. (Wordt beoordeeld door Centrale studentenadministratie).  
 T2 niveau 2, (Nederlands als tweede taal)  alle vier de onderdelen afgesloten of een snelcursus Nederlands bij 

taleninstuut Eurolinguist in Nijmegen. 
 Extra informatie bij HAN Voorlichtingscentrum (www.han.nl/contact) 
 Deze kandidaten nemen gewoon deel aan de testdag. Het onderdeel ‘lesgeven’ mogen ze in het Duits doen 

evenals het gesprek. In de zomervakantie kunnen ze de NT2 cursus volgen om de Nederlandse taal onder de 
knie te krijgen. Ze moeten deze cursus wel met goed gevolg afronden. 

 
Toelating met je HBO/WO diploma 
 Als je aantoonbare competenties hebt verworven, bijvoorbeeld door een eerder gevolgde HBO/WO-opleiding op 

het gebied van sport, bewegen en gezondheid, kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen en/of eventueel in-
stromen in de hoofdfase van de opleiding. Het is aan de examencommissie of de directie (afhankelijk van de situ-
atie) om hier uiteindelijk een besluit over te nemen. Je verzoek kun je mailen naar:  
examencommissie.sportenbewegen@han.nl  

 
Kosten ALO  

Collegegeld studiejaar 2020-2021 € 2.143,-- / € 1.071,-- 

Sport Medische Keuring bij Seneca 2019-2020 € 130 (evt declaratie bij ziektekostenverzekering) 

Kledingpakket 2019-2020 € 292,00  

Boeken Propedeuse  2018-2019 € 600 (ook 2e hands aan te schaffen) 

Introductiekamp 2019-2020 € 95  

1e jaars kamp  € 150 - € 500 

2e jaars kamp € 100 - € 550 

3e jaars kamp € 0 - € 450 

 
Eind augustus vindt er een introductie plaats waar kennis kan worden gemaakt met de opleiding, de academie en de 
stad. De kosten liggen gemiddeld rond de € 95,- 
 
Kan ik me aanmelden voor een meeloopdag van de ALO? 

Let op: In verband met de huidige coronasituatie kunnen we geen meeloopdag aanbieden. Wél zitten onze docenten 
en studenten online voor je klaar om al jouw vragen te beantwoorden! Dit 1-op-1 gesprek vindt online plaats. Zo ho-
pen we je alsnog een goede indruk te kunnen geven van de opleiding. Wil jij een online 1-op-1 gesprek inplannen? 
Meld je dan hier aan voor een online gesprek met een docent óf student van de ALO. 
 
 

Is er nog een 21+ toets? – of andere algemene vragen 

Tijdens de Online Open Dag op 14 november (10:00-17:00 uur) is het HAN VoorlichtingsCentrum bereikbaar via 
Whatsapp. Heb jij een (algemene) vraag over studeren bij de HAN? Bijvoorbeeld over studiefinanciering, studiebege-

mailto:examencommissie.sportenbewegen@han.nl
https://forms.summit.nl/HAN/1-op-1GesprekOnline/open/f79dc921-b9e8-4105-8a4c-7dd44cc13c3d/35025_vt_nl?culture=nl-NL
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leiding of toelatingsvoorwaarden? Neem contact op met het HAN VoorlichtingsCentrum via Whatsapp,  
via: 024 - 353 05 00. 

https://wa.me/0031243530500

