
Opleidingsspecifieke informatie inschrijvingsreglement HAN 2020-2021 

Opleiding tot Leraar van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding (ALO) 

 

1. Aan welke profiel- en/of vakkenpakketeisen moet ik voldoen? 

Niet van toepassing 

 

2. Kan ik ook starten met de opleiding per 1 februari? 

Nee, helaas is het niet mogelijk om per 1 februari te starten. 

   

3. Wat houdt de deficiëntietoets in? 

Niet van toepassing 

  

4. Wat houdt de toelatingstoets 21+ in? 

Ben je 21+ en heb je niet het juiste diploma? In dat geval kun je meedoen aan het 

21+ Toelatingsonderzoek. Hierin wordt jouw kennis getoetst van:   

• Nederlands op niveau 3F 

• Engels op niveau B1-B2 

Slaag je hiervoor, dan heb je een vrijstelling voor de eisen die gelden voor je 

vooropleiding. De vrijstelling is 1 jaar geldig vanaf het moment dat je het onderzoek 

hebt gedaan. 

 

5. Hoe verloopt de studiekeuzecheck? 

Niet van toepassing, voor deze opleiding gelden de eisen rondom selectie en 

plaatsing (zie punt 7). 

 

6. Ik volg een Engelstalige opleiding. Hoe kan ik aantonen dat ik het Engels voldoende 

beheers? 

Niet van toepassing 

  

7. Selectie & plaatsing: welke stappen moet ik zetten? 

Het onderzoek naar de aanvullende eisen vindt plaats tijdens de toelatingsdag. 

Jij krijgt de kans om te laten zien waarom je ALO wilt studeren. En wij krijgen een 

indruk van wie je bent en van je motivatie. Het is belangrijk dat je je goed 

voorbereidt op deze dag. We helpen je hier graag bij: hieronder zetten we de 

belangrijkste punten voor je op een rijtje. 

 

 



 

Het onderzoek aanvullende eisen bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Je doet een praktijktest. 

2. Je geeft een korte groepsles.  

3. Je hebt een groepsgesprek met een docent.  

 

De toets staat gepland op de dag dat je een kennismakingsgesprek hebt met een 

ALO-docent. Het is handig als je jezelf voorbereidt op de praktijktest. Lees 

onderstaande beschrijving goed door en oefen vooraf. Dat is wel zo relaxt voor 

jezelf.  

 

De praktijktest: de 5 onderdelen  

• Sport als spel – Je speelt volleybal (techniek en spel) en tjoekbal. We bekijken je 

spelinzicht, hoe je samenwerkt en hoe je leert.  

• Sport als wedstrijd – Je laat enkele turnvaardigheden zien. Denk bijvoorbeeld aan 

handstand (doorrol), koprol en zweefrol, hurkspong met plank over de (lengte)kast 

en vouwhang in de ringen.  

• Sport als avontuur en recreatie – Hier laat je een werptechniek zien: de 

bovenhandse strekworp. Daarnaast oefen je een avontuurlijk springonderdeel uit de 

atletiek. Hierbij gaat het vooral over de manier waarop en hoe snel je leert.  

• Sport als show - Dit onderdeel gaat over bewegen en muziek. Je laat zien hoe je 

beweegt op het ritme van muziek en hoe creatief je bent in het bedenken van een 

dans.  

• Practicum lesgeven - Je laat zien hoe je met een groepje studenten samenwerkt en 

hoe je voor een groep staat. Je krijgt een opdracht voor een korte les van 10 

minuten (en natuurlijk tijd om je voor te bereiden). Vervolgens geef je je les aan een 

groepje medekandidaten.  

 

 

Voor de praktijktest kun je voor elk van de 5 onderdelen maximaal 4 punten halen. 1 

onderdeel mag onvoldoende zijn (1 punt). In combinatie met je groepsles en 

groepsgesprek levert dit een advies op. 

 

Een positief advies betekent dat je bent aangenomen. Je ontvang je advies binnen 3 

weken na het onderzoek per e-mail.   

 

Meld je op tijd aan.   

Uiterlijk 3 weken voor de dag van het onderzoek moet je zijn aangemeld. Doe dit via 

Studielink. 

 



Naast het onderzoek aanvullende eisen is er nog een aantal vereisten om te mogen 

starten met de ALO: 

• Sportmedische keuring: Voordat je start met de ALO-opleiding moet je 

sportmedisch zijn gekeurd. Je keuringsbewijs mag bij de start van je studie 

maximaal 1 jaar oud zijn. We adviseren je om de keuring te laten doen 

door Sport Medisch Adviescentrum HAN SENECA. Deze keuring omvat 

namelijk een aantal extra testen. Met deze informatie kunnen wij je tijdens 

de 4 jaar van je studie optimaal begeleiden.   

• Zwemdiploma's A en B: je moet aantonen dat je kunt zwemmen. Dit doe je 

met de zwemdiploma's A en B. Heb je die niet? Zorg dan voor een document 

van een gediplomeerde zwemdocent waarin de vaardigheden van diploma A 

en B zijn afgetekend. Lever ook een kopie aan van de licentie van de 

zwemdocent. Wanneer je, op het CIOS of ROC sport en bewegen, 

zwemonderwijs voldoende hebt afgerond dan is bewijslast hiervan 

voldoende en hoef je geen zwemdiploma’s aan te leveren. 

• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  

Mag je starten met de opleiding? Dan moet je nog je VOG aanvragen. 

Hiervoor krijg je vanzelf bericht van ons. Je hebt deze verklaring nodig aan 

het begin van je studie. Let op: je verklaring mag niet ouder zijn dan 3 

maanden. Een VOG vraag je aan bij je gemeente en kost ongeveer € 30,-.   

Checklist afgevinkt?  

Upload zo snel mogelijk de volgende documenten op jouw persoonlijke 

aanmeldpagina (www.han.nl/mijnaanmelding) 

- Kopieën van je zwemdiploma's.  

- Kopie sportmedische keuring.  

Zorg dat de documenten in elk geval voor de start van je opleiding zijn 

geüpload en dus bij ons bekend zijn.  

Je originele Verklaring Omtrent Gedrag (dus geen kopie) ontvangen wij graag 

per post van je. Stuur deze naar:  

HAN t.a.v. ALO Gymnasion 
Antwoordnummer 2173  
6500 WC Nijmegen 

 

  Aanvullende eisen gecombineerd Pabo-ALO traject (alleen voltijd) 

In het gecombineerde traject Pabo-ALO worden de volgende opleidingen 

gecombineerd: Opleiding tot Leraar van de eerste graad in Lichamelijke 

Opvoeding en de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs. De studielast van het 

gecombineerde traject Pabo-ALO bedraagt 480 studiepunten. Het traject 

duurt 5 jaar.  

https://specials.han.nl/sites/seneca/sport-medisch-adviescentrum/sportmedisch-onderzoek/sportkeuring-alo-en-sport/
http://www.han.nl/mijnaanmelding


De student ontvangt twee getuigschriften als hij het traject met succes 

afrondt.  

 

Je kunt deelnemen aan het gecombineerde traject indien je voldoet aan de 

volgende criteria:  

·         Je hebt voldaan aan de aanvullende eis zoals vermeld in het 

Inschrijvingsreglement.  

·         Je voldoet aan de PABO toelatingseisen.  

·         Je hebt de voorbereidingsopdracht voor de proefstudiedag ingeleverd. 

·         Je levert een constructieve en actieve bijdrage aan de proefstudiedag 

Pabo-ALO.  

       

Er zijn maximaal 60 studenten toelaatbaar tot het Pabo-ALO traject. Indien er 

meer dan 60 aanmeldingen zijn, volgt een lotingsprocedure. In de 

lotingsprocedure wordt aan de vooropleiding van aspirant-student een 

wegingsfactor toegekend:  

·         Aspirant-studenten met vooropleiding MBO-4: factor 2  

·         Aspirant-studenten met vooropleiding HAVO: factor 3  

·         Aspirant-studenten met vooropleiding VWO: factor 4  

Aspirant studenten met een hogere wegingsfactor maken meer kans om 

ingeloot te worden. 

Data testdagen ALO*  

25-05-2021 deeltijd 

24-06-2021 voltijd 

*Let op: Note i.v.m. de huidige coronamaatregelen. In mei 2021 is er meer duidelijkheid 

over de exacte invulling (en exacte data) van het onderzoek aanvullende eisen. Wij 

houden je natuurlijk op de hoogte na je inschrijving 

8. Selectie & plaatsing: kan ik instromen in de hoofdfase van de opleiding? 

Instromen in de hoofdfase van de opleiding is mogelijk, wanneer je voldoet aan de 

daaraan gestelde eisen in het opleidingsstatuut. 

 

9. Heeft de opleiding ook een facultatieve studiekeuzecheck? 

De opleiding biedt geen facultatieve studiekeuzecheck aan. 

  

10. Wat zijn de kwalitatieve toelatingseisen van mijn opleiding? 

Niet van toepassing  


