
MINOR HAN SPORT & BEWEGEN

Werken aan de ontwikkeling van beweeg-
potentie in onderwijs, buurt en sportvereniging. 

Heb jij visie op het ontwikkelen van een rijke 
ontwikkelomgeving voor het bewegende kind?  
Of wil je deze juist ontwikkelen? En ben jij 
de nieuwe, initiatiefrijke en ondernemende 
sportprofessional die oog heeft voor individuele 
talenten van kinderen en jongeren?  
Zie en benut jij de mogelijkheden die het onderwijs, 
de sportvereniging en de buurt bieden wanneer 
het gaat om het verbeteren van de onderlinge 
samenwerking met als doel: kinderen helpen hun 
sport- en beweegtalent te ontwikkelen.  
Binnen deze minor is de praktijk leidend en zal je 
ondersteund worden in je opdracht door middel 
van theoretische onderbouwing en ervaring van 
professionals. Dat is waar deze minor over gaat!

INHOUD VAN DE MINOR
Deze minor biedt je de mogelijkheid je te 
ontwikkelen tot een professional die de verbinding 
legt tussen en binnen de buurt, het onderwijs en de 
sportvereniging en oog heeft voor de individuele 
sport- en beweegpotentie van kinderen en jongeren. 
Aan het eind van de minor weet je handig gebruik 
te maken van de kennis rondom talentherkenning 
en talentontwikkeling om visie te vormen op een 
rijke ontwikkelomgeving voor het bewegende kind/
jongere.

ONDERWERPEN DIE AAN BOD KOMEN
De meest belangrijke, relevante en recente 
theorieën, modellen en best practices vanuit de 
verbinding tussen buurt, onderwijs, sport en talent 
komen aan de orde. Bij dit laatste kun je denken 
aan thema’s zoals het herkennen van beweegtalent 
op school of tijdens sportactiviteiten, kinderen 
begeleiden met het maken van een sportkeuze 
vanuit een ‘allround opleiden-benadering’, 
beweegtalent coachen en begeleiden en tot slot, 
het ondersteunen van docenten, trainers, coaches 
en begeleiders in de sport bij deze processen. 
Alle thema’s worden gekoppeld aan en toegepast 
op praktijkopdrachten binnen een gemeentelijke 
context.

LEERDOELEN
• Je leert in een team én in samenwerking met 

professionals een project vorm te geven, voor 
te bereiden, uit te voeren, te evalueren en te 
presenteren, kortom veel verantwoordelijkheid.

• Je bent in staat om recente theorieën en 
trends rondom buurt, onderwijs, sport en 
talentherkenning/ontwikkeling toe te passen in 
de praktijk. 
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MEER WETEN?
Inhoudelijk: janwillem.teunissen@han.nl
Praktisch: astrid.merkus@han.nl
Aanmelden: www.kiesopmaat.nl

INFORMATIE
info@han.nl | T (024) 35 30 500
van 09.00 tot 16.30 bereikbaar | 
www.han.nl

• Daarnaast ontwikkel je je op de vier 
focusgebieden ‘oriëntatie op de omgeving’, 
‘organiserend vermogen’, ‘omgang met jonge 
mensen’ en ‘professionaliteit’.

IETS VOOR JOU?
De minor De sportconsulent: werken aan de 
ontwikkeling van beweegpotentie van jongeren in 
buurt, onderwijs en sport (niveau 3) is ontwikkeld 
voor ALO- en Sportkunde studenten waarbij het 
functioneren als professional in buurt, onderwijs 
en sport centraal staat. 
Er wordt voortdurend een vertaalslag gemaakt van 
theorie naar de dagelijkse praktijk. Voor studenten 
van andere sport gerelateerde opleidingen kan 
een intakegesprek onderdeel uitmaken van de 
toelatingsprocedure.

 
 
 
 
 
 
 
 

VORM EN PRAKTISCHE INFORMATIE 
De opdrachten van de minor worden in de context 
van buurt, onderwijs en topsportvereniging 
uitgevoerd. We werken in het onderwijs samen 
als Sportservice bureau, dit houdt o.a. in dat we 
geen colleges hebben, maar vergaderingen 
en/of voortgangsgesprekken. De werkvormen 
zijn doelgericht en raken altijd de praktijk waar 
jullie mee te maken hebben. Het gaat om een 
blokminor waarmee je 30 studiepunten kunt 
behalen. Al het onderwijs is in het Nederlands. 
Voor deelname aan eventuele excursies kan een 
kleine eigen bijdrage worden gevraagd.


