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Informatie bij inschrijvingen voor de 
TWEEDE GRAAD DOMEIN SPORT

DBGB 

SPORTRICHTING 
Don Bosco GB



+
INLEIDING

Beste geïnteresseerde lezer

Na een korte inleiding over de eerste graad op Don Bosco Groot-
Bijgaarden, wordt in deze presentatie het verschil duidelijk tussen
de drie finaliteiten Sportwetenschappen (D-finaliteit), Sport (D & A-
finaliteit) en Beweging en sport (A-finaliteit) die in de tweede graad
op Don Bosco Groot-Bijgaarden, binnen het domein SPORT, worden
aangeboden.

■ We vangen aan met Sportwetenschappen en nadien volgt de
tweede graad Sport; vervolgens belichten we het volledig nieuw
aanbod in de A-finaliteit: Beweging en sport.

■ Tot slot helemaal achteraan deze presentatie vindt u nog
informatie betreffende onze sportaccommodatie en formaliteiten
i.v.m. het INSCHRIJVEN.

🡪 Klik op een finaliteit om meteen door te schakelen



++WAT GAAT VOORAF IN DE EERSTE 
GRAAD IN DBGB?

Drie kennismakingspakketten SPORT

1A focus 
X-tra*

getuigschrift basisonderwijs 

32 uur gemeenschappelijk 
pakket

2u SPORT
als keuzevak 
verkenning

1A focus 
basis* 

getuigschrift basisonderwijs 

32 uur gemeenschappelijk 
pakket

2u SPORT
als keuzevak 
verkenning 

1B*

geen getuigschrift 
basisonderwijs 

29 uur gemeenschappelijk 
pakket

2u 

ander keuzevak verkenning  

2u SPORT

als keuzevak verkenning  

* Meer info op de site 

www.donboscogb.be



++
TWEEDE JAAR

Eerste graad keuzevak SPORT

2A focus X-
tra*

Gemeenschappelijk 
pakket 28uur 

met 2 uur LO

+5 UUR 
basisoptie 

sport

2A focus 
basis* 

Gemeenschappelijk 
pakket 28uur

met 2 uur LO

+5 UUR 
basisoptie 

sport

2B*

Gemeenschappelijk 
pakket 23 uur

met 2 uur LO

+5 UUR 
basisoptie 

sport

+5 UUR 

naar keuze

* Meer info op de site 

www.donboscogb.be



++BASISOPTIE SPORT A-STROOM

Er komen 3 krachtlijnen aan bod

Eerste graad keuzevak SPORT A-stroom

Basisoptie 
SPORT

A-stroom

Fysieke 
capaciteiten 
techniek en 

tactiek

Sociale en 
communicatieve 

vaardigheden

Relatie
natuurwetenschappen –

sport&beweging



++BASISOPTIE SPORT B-STROOM

Er komen 3 krachtlijnen aan bod

Eerste graad keuzevak SPORT B-stroom

Basisoptie 
SPORT

B-stroom

Fysieke 
capaciteiten

Sociale en 
communicatieve 

vaardigheden

Inzicht verwerven in 
maatschappelijke thema’s 
waarin  sport&beweging 

een belangrijke rol spelen



++
DOMEIN SPORT

Sportwetenschappen

D finaliteit

Doorstromen naar Hoger 
Onderwijs

Sport (begeleiding)

D & A finaliteit

Doorstromen naar Hoger 
Onderwijs

Beroepskwalificatie sport- en 
spelleider

Beweging en Sport

A-finaliteit

Beroepskwalificatie sport- en 
spelleider + reddersbrevet

Één van de 8 domeinen waaronder drie finaliteiten



++
SPORTOPLEIDING NA DE EERSTE GRAAD

D
Doorstroming naar 
Hoger Onderwijs

Tweede graad

Sportwetenschappen

Derde graad

Sportwetenschappen

D&A 
Doorstroming naar

Hoger Onderwijs en 
arbeidsmarkt

Tweede graad 

Sport

Derde graad

Sportbegeleiding

A 
Arbeidsmarktgericht

Tweede graad 

Beweging en 
sport

Derde graad

Beweging en 
sport

ONDERWIJSHERVORMING



++
WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DE 
FINALITEITEN?

Sportwetenschappen

D finaliteit

• Sport & Bewegings-
wetenschappen 5 uur

🡪 Academische of 
professionele 
bacheloropleidingen

Sport

D & A finaliteit

• Sport en 
wetenschappen 
toegepast op sport en 
beweging

• 13 uur (3des)

• 14 uur (4des)

🡪 Professionele 
bacheloropleidingen

Beweging en Sport

A-finaliteit

• Beweging en sport 17 
uur

• Beroepskwalificatie 
sport- en spelleider & 
Reddersbrevet

🡪 Secundair na secundair,  
bijkomende BK of 
schakeljaar naar HO



+

D-FINALITEIT

SPORTWETENSCHAPPEN

DBGB



++
SPORTWETENSCHAPPEN

• Wat?

• Voor wie?

• Richtingsprofiel 

• Leerlingprofiel

• Krachtlijnen

• Persoonsdoelen

• Lessentabel

• De meest logische vooropleiding

• Specifieke kenmerken - Sportstages

• Valkuilen 

• Doorstroomprofiel

Sportwetenschappen tweede graad



+
WAT HOUDT DE RICHTING IN 
VOOR DE TWEEDE GRAAD 
SPORTWETENSCHAPPEN?
■ Een algemeen vormende doorstroomrichting waarin je 

wordt voorbereid op het Hoger Onderwijs.

■ In deze richting zijn alle aspecten van een algemene 

vorming van belang. Naast de algemene vakken ligt de 

klemtoon op wiskunde en wetenschappen, evenals op 

talen en  sportvakken.

■ Je krijgt per week 5 uur sport en 4 uur wiskunde naast een 

pakket van 6 uur wetenschappen (BIO – CHE – FYS) , 11 

uur talen en 6 uur algemene vakken

Sportwetenschappen tweede graad

Algemene 
vakken

4 uur wiskunde

6 uur 
wetenschappen

5 uur sport

11 uur talen



+

VOOR WIE?

Leerlingen met belangstelling en aanleg voor 

◼ wetenschappen

◼ wiskunde

◼ talen

◼ sport

Sportwetenschappen tweede graad



+
RICHTINGSPROFIEL

■ Sportwetenschappen is een sterk theoretische 
studierichting in de doorstroomfinaliteit.

■ Focus op

■ brede algemene vorming

■ wetenschappen en wiskunde

■ motorische basisvaardigheden en tactische en technische 
vaardigheden in verschillende sportdomeinen op gevorderd niveau 

■ De relatie tussen wetenschappen en sport staat centraal

■ De meest logische vooropleiding is: A-stroom (focus extra 
optie sport)

Sportwetenschappen tweede graad



++

2A focus X-
tra*

Gemeenschappelijk 
pakket 28uur 

met 2 uur LO

+5 UUR 
basisoptie 

sport

2A focus 
basis* 

Gemeenschappelijk 
pakket 28uur

met 2 uur LO

+5 UUR 
basisoptie 

sport

2B*

Gemeenschappelijk 
pakket 23 uur

met 2 uur LO

+5 UUR 
basisoptie 

sport

+5 UUR

naar Keuze

DE MEEST LOGISCHE VOOROPLEIDING

* Meer info op de site 

www.donboscogb.be



+
LEERLINGPROFIEL

■ Het is nodig dat je...

■ basiskennis, vaardigheden en attitudes bezit om de brede 
algemene vorming verder uit te diepen;

■ een sterke aanleg hebt voor wiskunde en wetenschappen (bio, 
chemie, fysica …) en talen en bereid bent tot regelmatig en 
grondig studeren;

■ analytisch en inzichtelijk denken een uitdaging vindt en 
complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek kan 
verwerven;

■ een goede fysieke conditie hebt en een brede sportieve interesse; 

■ leergierig bent en feedback kan aanvaarden;

■ bereid bent tot groeien in zelfstandig en samenwerkend leren en 
tot het leveren van extra inspanningen waar nodig.

Sportwetenschappen tweede graad



+
KRACHTLIJNEN VAN DE RICHTING

■ Motorische basisvaardigheden, technische en tactische
competenties verbeteren

■ Inzicht verwerven in de relatie tussen wetenschappen,
sport en beweging

■ Een gezonde, veilige en actieve levensstijl ontwikkelen

■ Sociale competentie: samenwerken, pro-sociaal gedrag,
positief zelfbeeld

Sportwetenschappen tweede graad



+
PERSOONSDOELEN tweede graad

Je leert reflecteren over de lichaams- en bewegingscultuur
met aandacht voor volgende vaardigheden :

◼ aandacht voor veilig en verantwoord sporten

◼ een positieve inzet en doorzettingsvermogen ontwikkelen, ook 

voor sporten waar je minder bedreven in bent;

◼ sociaal aangepast functioneren

Sportwetenschappen tweede graad



++ LESSENTABEL  D = Doorstroom
SPORTWETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD

3de jaar 4de jaar

Godsdienst 
Aardrijkskunde 
Geschiedenis 
Biologie 
Chemie 
Fysica
Nederlands
Frans
Engels
ICT & Ec (meav)
Wiskunde
Art & maatsch (meav)
Sport & bewegingswetenschappen

2 
1 
2 
2 
2 
2 
4
4 
3 
1
4 
0
5 

2 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
3
0
4 
1
5 

32 32

Mogelijke inhaalles (*) 1 1

KD-uur (klassenleraar) 1 1
Sportwetenschappen tweede graad



++ SPORT & bewegingswetenschappen 
in de TWEEDE GRAAD 

Sportwetenschappen tweede graad

3 Sportwetenschappen

Atletiek en aanverwante 
vormen

1

Gymnastiek en aanverwante 
vormen

1

Ritmische vorming en dans 1

Zwemmen 1

Doelspelen & Terugslagspelen 1

Contact en verdediging

TOTAAL 5

4 Sportwetenschappen
(vanaf 1/9/2022)

Atletiek en aanverwante 
vormen

1

Gymnastiek en aanverwante 
vormen

1

Ritmische vorming en dans 1

Zwemmen 1

Doelspelen & Terugslagspelen 1

Contact en verdediging

TOTAAL 5



+ LESSENTABEL ASO  (HUIDIG SYSTEEM) 

SPORTWETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD

4SW schooljaar 2021-2022

Godsdienst 
Aardrijkskunde 
Geschiedenis 
Biologie 
Chemie 
Fysica
Nederlands
Frans
Engels
Duits
Wiskunde
Lichamelijke opvoeding 

2 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
1 
5 
5 

32

Mogelijke inhaalles (*) 1

KD-uur (klassenleraar) 1

Sportwetenschappen tweede graad

Lichamelijke opvoeding
1u/w atletiek (*)

1u/w zwemmen

1u/w balspelen (*)

1u/w ritm. en expr. (*)

vorming 

1u/w gymnastiek (*)

5 uur/week



++
SPECIFIEKE KENMERKEN

Sportstages

3  SPORTWETENSCHAPPEN 4  SPORTWETENSCHAPPEN

Deelname aan een 
sportstage in het bos 

(natuurdomein)

Centraal staan: spel, 
samenleven, repect voor de 

natuur en voor elkaar

Deelname aan een 
watersportstage

kennismaking met surfen, 
zeilen en kajak

Deelname is verplicht

Sportwetenschappen tweede graad







+
VALKUILEN

■ Leerlingen kiezen voor sportwetenschappen omdat …

■ ze denken dat het een zwakkere doorstroomrichting is, die ze 
wél zullen aankunnen (ondoordachte clausulering in het B-attest);

■ ze denken dat ze dan minder moeten studeren;

■ ze goed zijn in één welbepaalde sport;

■ ze lijden aan ADHD, ze moeilijk kunnen stilzitten, ze hun 
energie kwijt willen; concentratieproblemen hebben,…

■ ze niet meer gemotiveerd zijn om 8 uur per dag op een stoel 
te zitten.

■ Leerlingen hebben moeite met… 

■ de combinatie van en omschakeling tussen sport en studie;

■ de verscheidenheid aan sportvakken;

■ blessures (recidiverende), vermoeidheid;

■ extra inspanningen leveren voor sport buiten de uren.

Sportwetenschappen tweede graad



+
DOORSTROOMPROFIEL 
na de tweede en derde graad

◼ De combinatie van algemene vorming (ASO) en sport, geeft je als sportieve 
student alle kansen op een evenwichtige vorming en ontwikkeling.

◼ Na de tweede graad kan je kiezen tussen de volgende richtingen: 

◼ Derde graad Sportwetenschappen en andere richtingen binnen hetzelfde 
belangstellingsdomein;

◼ Derde graad Sportbegeleiding (D&A);

◼ Een andere D&A-richting binnen hetzelfde interessegebied.

◼ Na de derde graad kan men verder studeren in het Hoger Onderwijs 
(bachelor/master) met een wetenschappelijke, paramedische of 
sportieve inslag, maar ook andere richtingen liggen binnen de 
mogelijkheden.

Sportwetenschappen tweede graad



+

D&A FINALITEIT

SPORT
DBGB



++SPORT
• Wat?

• Voor wie?

• Richtingsprofiel 

• Leerlingprofiel

• Krachtlijnen

• Persoonsdoelen

• Lessentabel

• De meest logische vooropleiding

• Specifieke kenmerken - Sportstages

• Valkuilen 

• Doorstroomprofiel

SPORT tweede graad



++
WAT HOUDT DE RICHTING IN VOOR 
DE TWEEDE GRAAD SPORT?

■ Een algemeen vormende richting zowel gericht op het 

doorstromen naar het hoger onderwijs als op het 

behalen van een beroepskwalificatie.

■ In deze richting wordt naast de algemene vorming vooral 

gewerkt in een sportcontext. De klemtoon ligt op 

wetenschappen, psychologie en agogiek en op de 

sportvakken. Daarnaast zijn er nog algemene vakken.

■ Je krijgt per week 9 (derdes)/8 (vierdes) uur sport en 2 

uur agogiek naast een pakket van 6 uur wetenschappen

(biologie, chemie, fysica, anatomie, fysiologie)

Algemene 
vakken

Wetenschap 
en SPORT

Agogiek -
psychologie

SPORT 

SPORT tweede graad



++
VOOR WIE?

■ Leerling met belangstelling en aanleg voor

• verschillende sporten

• wetenschappen (binnen de sportcontext)

■ Leerling met interesse voor sport in al haar
facetten:

• begeleiden van bewegingsactiviteiten;

• zelf sporten op gevorderd niveau.

■ Leerling met sterke sociale vaardigheden

SPORT tweede graad



+
RICHTINGSPROFIEL

SPORT tweede graad

■ Een theoretisch-praktische richting in de dubbele 
finaliteit (doorstroming én arbeidsgericht). 

■ Focus op

■ Inzichten in een sportcontext uit de domeinen 
wetenschappen en psychologie

■ Leerlingen vormen in het begeleiden en ondersteunen 
van bewegingsactiviteiten voor verschillende 
doelgroepen

■ Motorische basisvaardigheden, tactische en technische
vaardigheden in verschillende sportdomeinen op 
gevorderd niveau nastreven



+
LEERLINGPROFIEL

■ Het is nodig dat je...

■ bereid bent tot leren binnen een sportcontext;

■ basiskennis, sportieve vaardigheden en attitudes bezit die je
verder wil uitdiepen door meer theoretische inzichten en
concepten te verwerven;

■ over een goede fysieke conditie en een brede sportieve interesse
beschikt;

■ geboeid bent door bewegingswetenschappen en aspecten van
psychologie;

■ over voldoende sociale vaardigheden beschikt om deel te nemen
aan individuele sporten en teamsporten;

■ bereid bent tot groeien in zelfstandig en samenwerkend leren en
tot het leveren van extra inspanningen waar nodig.

SPORT tweede graad



+
KRACHTLIJNEN VAN DE RICHTING

■ Motorische basisvaardigheden, technische en tactische
competenties verbeteren

■ Inzicht verwerven in

■ de relatie tussen natuurwetenschappen, sport en beweging

■ psychologische en agogisch aspecten in functie van het
begeleiden van sport- en bewegingsactiviteiten

■ Een gezonde, veilige en actieve levensstijl ontwikkelen

■ Sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelen

■ Behalen van beroepskwalificatie Sport- en spelleider

SPORT tweede graad



+
COMPETENTIES TWEEDE GRAAD

■ Je kan grotere leerstofgehelen verwerken en verwerft 
wetenschappelijk inzicht.

■ Je verwerft technisch-tactische vaardigheden in uiteenlopende 
sporten. 

■ Je ontwikkelt sociale en relationele vaardigheden en attitudes.

■ Je bent bereid tot groeien in zelfstandig en samenwerkend leren. 

■ Je bezit een goede lichamelijke conditie.

Sport tweede graad



+
PERSOONSDOELEN TWEEDE GRAAD

Je leert reflecteren over de lichaams- en 
bewegingscultuur met aandacht voor volgende 
vaardigheden :

◼ aandacht voor veilig en verantwoord sporten

◼ een positieve inzet en doorzettingsvermogen ontwikkelen, ook 

voor sporten waar je minder bedreven in bent;

◼ sociaal aangepast functioneren;

SPORT tweede graad



++ LESSENTABEL D&A = dubbele finaliteit

SPORT
SPORT 3de jaar 4de jaar

Godsdienst 
Aardrijkskunde 
Geschiedenis
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Natuurwetenschappen
ICT & Ec (meav)
Art  & maatsch (meav)
Wetenschappen & sport
SPORT

2 
1 
1 
4
3
2
3 
2
1 
0
4 
9

2 
1 
1 
4
3
2 
3
1
0 
1 
6
8

32 32

Mogelijke inhaalles (*) 2 2

KD-uur (klassenleraar) 1 1

Sport tweede graad



++
SPORT IN DE TWEEDE GRAAD D & A

DERDE JAAR SPORT

Atletiek en aanverwante 
vormen

2

Gymnastiek en 
aanverwante vormen

2

Ritmische vorming en dans 1

Zwemmen 1

Doelspelen 1

Terugslagspelen 1

Omnisport 1

TOTAAL 9

VIERDE JAAR SPORT
(vanaf 1/9/2022)

Atletiek en aanverwante 
vormen

2

Gymnastiek en 
aanverwante vormen

2

Ritmische vorming en dans 1

Zwemmen 1

Doelspelen 1

Terugslagspelen 1

TOTAAL 8



++
WETENSCHAPPEN & SPORT 

IN TWEEDE GRAAD SPORT D & A

DERDES VIERDES

TOEGEPASTE FYSICA 1 1

ANATOMIE & FYSIOLOGIE 1 2

AGOGIEK (theorie en praktijk) 2 3
TOTAAL 4 6

SPORT tweede graad



++LESSENTABEL  TSO  (HUIDIG SYSTEEM LOS) 

LICHAMELIJKE OPVOEDING en SPORT TWEEDE GRAAD

4LOS schooljaar 2021-2022 4LOS

Godsdienst 
Aardrijkskunde 
Geschiedenis
Plastische opvoeding
Muzikale opvoeding 
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Fysica
Chemie 
Biologie 
Informatica
Sociale activiteit

2 
1 
1 
1
1
4
3 
2 
3
2 
1 
1 
1 
1  

33

Mogelijke inhaalles (*) 2

KD-uur (klassenleraar) 1

Lichamelijke opvoeding 

2u/w atletiek (*)

1u/w zwemmen

2u/w balsporten (*)

1u/w ritm. en expr. 

vorming (*)

2u/w gymnastiek (*)

1u/w omnisport

9 uur/week

Natuurwetenschappen



++

2A focus X-
tra*

Gemeenschappelijk 
pakket 28uur 

met 2 uur LO

+5 UUR 
basisoptie 

sport

2A focus 
basis* 

Gemeenschappelijk 
pakket 28uur

met 2 uur LO

+5 UUR 
basisoptie 

sport

2B*

Gemeenschappelijk 
pakket 23 uur

met 2 uur LO

+5 UUR 
basisoptie 

sport

+5 UUR 

naar keuze

SPORT tweede graad

DE MEEST LOGISCHE VOOROPLEIDING 

* Meer info op de site 

www.donboscogb.be



++
SPECIFIEKE KENMERKEN

Sport tweede graad

Sportstages

3  SPORT 4  SPORT

Deelname aan een 
sportstage in het bos 

(natuurdomein)

Centraal staan: spel, 
samenleven, repect voor de 

natuur en voor elkaar

Deelname aan een 
watersportstage Hazewinkel

kennismaking met surfen, 
zeilen en kajak

Deelname is verplicht







+
VALKUILEN

■ Leerlingen kiezen voor SPORT  omdat …

■ ze denken dat ze dan minder moeten studeren;

■ ze aan ADHD lijden, moeilijk kunnen stilzitten, hun energie 
kwijt willen; concentratieproblemen hebben,…

■ ze goed zijn in één welbepaalde sport;

■ ze niet meer gemotiveerd zijn om 8 uur per dag op een stoel 
te zitten.

■ Leerlingen hebben moeite met… 

■ de combinatie sport en studie;

■ het grote aantal vakken en de verscheidenheid aan vakken;

■ blessures (recidiverende), vermoeidheid;

■ extra inspanningen leveren voor sport buiten de uren.

SPORT tweede graad



+
MOGELIJKE ACHTERSTAND

Voor de sportvakken

■ Basisleerstof van de eerste graad is onvoldoende gekend.

■ Er is een gebrek aan algemene basisconditie.

■ De leerling kan onvoldoende goed zwemmen.

■ Bij instromen in het midden van het schooljaar wordt 
gevraagd bepaalde leerstof in te halen om zo de kans op 
slagen te vergroten.

SPORT tweede graad



+ WAT KAN IK HIERNA DOEN?

■ Na de tweede graad kan je kiezen tussen de
volgende richtingen:

■ derde graad SPORTBEGELEIDING (D & A finaliteit);

■ een andere D & A-richting binnen hetzelfde interessedomein.

■ Na de derde graad kan je kiezen voor het Hoger
Onderwijs.

SPORT tweede graad



+
WAT KAN IK HIERNA DOEN?

■ Na de derde graad kan je kiezen voor het Hoger Onderwijs.

■ Opleidingen die het meest aansluiten bij deze studierichting zijn 
richtingen in de paramedische sector;  onderwijs en uniformberoepen. 

■ Professionele Bacheloropleidingen e.a.

■ assistent in de psychologie, maatschappelijk werk, sociaal werk,
toegepaste psychologie, gezinswetenschappen, medische beeldvorming,

■ ergotherapie, orthopedagogie, podologie, verpleegkunde, voedings- en
dieetkunde

■ Onderwijs: leraar secundair onderwijs (met als vakken LO,
bewegingsrecreatie, biologie…), kleuter- en basisonderwijs

■ maatschappelijke veiligheid



+ WAT KAN IK HIERNA DOEN?

■ secundair volwassenenonderwijs (meestal avond- en/of
weekendonderwijs);

■ intercultureel werk, Jeugd- en gehandicaptenzorg;

■ Opleidingen bij Sport Vlaanderen: bewegingsanimator,
begeleider van sporters met een handicap, begeleider van
sportende senioren, duiker-redder, hoger redder, initiator
(verschillende sporten), jogbegeleider, organiseren van
recreatieve sportactiviteiten, trainer (verschillende sporten),
sportfunctionaris, zwembadcoördinator;

■ Syntra-opleidingen (Let op: niet alle opleidingen worden jaarlijks
ingericht.): beroepsruiter, gezondheidscoach, manegehouder,
uitbater fitnesscentrum, orthopedie-schoentechnicus,
sportverzorger, zelfstandig instructeur paardrijden.

SPORT



+

A FINALITEIT

BEWEGING EN SPORT

DBGB



++BEWEGING EN SPORT

Beweging en Sport

• Wat?

• Voor wie?

• Richtingsprofiel 

• Leerlingprofiel

• Krachtlijnen

• Persoonsdoelen

• Lessentabel

• De meest logische vooropleiding

• Specifieke kenmerken - Sportstages

• Valkuilen 

• Doorstroomprofiel



++ WAT HOUDT DE RICHTING IN VOOR 
DE TWEEDE GRAAD?

■ Het is een praktische richting in de arbeidsfinaliteit. Ze streeft er naar 

de leerling voor te bereiden om meteen na het secundair de kennis en 

vaardigheden te gebruiken op de werkvloer.

■ De richting vormt leerlingen in het begeleiden en organiseren van 

bewegingsactiviteiten voor de verschillende doelgroepen.

■ De richting leert de leerlingen om aandacht te hebben voor en 

verantwoordelijkheid op te nemen voor sportterreinen en de 

sportinfrastructuur.

■ De richting wordt gekenmerkt door een uitgebreid sportpakket. 

Motorische basisvaardigheden, tactische en technische vaardigheden in 

verschillende sportdomeinen worden op gevorderd niveau 

nagestreefd.

Algemene vakken

Sport- en 
spelbegeleiding 

(Multimove)

Sport- en 
blessurepreventie

SPORT 

Voorbereiding 
Reddersbrevet

Beweging en Sport tweede graad



++
RICHTINGSPROFIEL

■ Een praktische richting gericht op de arbeidsfinaliteit

■ Focus op

■ Een gezonde veilige en actieve levensstijl ontwikkelen

■ Sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelen

■ Leerlingen vormen in het begeleiden en ondersteunen van
bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen met inzicht
in de psychologische en agogische aspecten

■ Motorische basisvaardigheden, tactische en technische
vaardigheden op gevorderd niveau nastreven

Beweging en Sport tweede graad



++
VOOR WIE?

■ Leerling met interesse voor sport binnen een 
concrete context

■ Leerling met  een goede fysieke basisconditie

■ Leerling met sociale basisvaardigheden voor het 
begeleiden van bewegingsactiviteiten

■ Leerling met interesse in verschillende doelgroepen
(kinderen van 3 tot 8 jaar (met een beperking))

Beweging en Sport tweede graad



++
LEERLINGPROFIEL

■ Het is nodig dat je...

■ bereid bent tot leren binnen een sportcontext;

■ basiskennis, sportieve vaardigheden en attitudes bezit die je 
verder wil uitdiepen, je bent een goede zwemmer;

■ open staat voor het verwerven van theoretische inzichten binnen 
concrete contexten;

■ over een goede fysieke conditie en een brede sportieve interesse 
beschikt;

■ geboeid bent door de ontwikkeling van de motoriek van het kind 
en in de aspecten van psychologie daaromtrent;

■ over voldoende sociale vaardigheden beschikt om deel te nemen 
aan individuele en interactieve activiteiten;

■ bereid bent tot groeien in zelfstandig en samenwerkend leren en 
tot het leveren van extra inspanningen waar nodig.

Beweging en Sport tweede graad



++
KRACHTLIJNEN VAN DE RICHTING

■ Motorische basisvaardigheden, technische en tactische 
competenties verbeteren

■ Inzicht verwerven in 

■ de relatie tussen motoriek en ontwikkelingspsychologie van het 
kind

■ psychologische en agogisch aspecten in functie van het 
begeleiden van sport- en bewegingsactiviteiten

■ Een gezonde, veilige en actieve levensstijl ontwikkelen

■ Sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelen

■ BK: Sport- en spelleider + Reddersbrevet

Beweging en Sport tweede graad



+
PERSOONSDOELEN TWEEDE GRAAD

Je leert reflecteren over de lichaams- en 
bewegingscultuur met aandacht voor volgende 
competenties :

◼ aandacht  voor veilig en verantwoord sporten

◼ een positieve inzet en doorzettingsvermogen ontwikkelen, 

ook voor sporten waar je minder bedreven in bent;

◼ aangepast sociaal functioneren;

Beweging en Sport tweede graad



++

DE MEEST LOGISCHE VOOROPLEIDING IS 

2A focus X-
tra*

Gemeenschappelijk 
pakket 28 uur 

met 2 uur LO

+5 UUR 
basisoptie 

sport

2A focus 
basis* 

Gemeenschappelijk 
pakket 28 uur

met 2 uur LO

+5 UUR 
basisoptie 

sport

2B*

Gemeenschappelijk 
pakket 23 uur

met 2 uur LO

+5 UUR 
basisoptie 

sport

+5 UUR 

naar keuze
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++ LESSENTABEL   A = arbeidsmarktgericht
BEWEGING EN SPORT

BEWEGING EN SPORT 3de jaar 4de jaar

Godsdienst  
Nederlands
Wiskunde 
Natuurwetenschappen
MAVO
Frans 
Engels
BEWEGING en SPORT

2 
3
1 
1
3
3
2 

17

2 
3 
1 
1
3
3 
2

17 

32 32

KD-uur (klassenleraar) 1 1

Mogelijke inhaalles (*) 2 2

Beweging en Sport tweede graad
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++ SPORT IN DE TWEEDE GRAAD

3 Beweging en sport

Atletiek en aanverwante vormen 2

Gymnastiek en aanverwante 
vormen

2

Ritmische vorming en dans 1

Zwemmen (voorbereiding 
reddend zwemmen)

1

Doelspelen 1

Terugslagspelen 1

Omnisport 2

TOTAAL 10

4 Beweging en sport
(vanaf 1/9/2022)

Atletiek en aanverwante vormen 2

Gymnastiek en aanverwante 
vormen

2

Ritmische vorming en dans 1

Zwemmen (voorbereiding 
reddend zwemmen)

1

Doelspelen 1

Terugslagspelen 1

Omnisport 2

TOTAAL 10

Beweging en Sport tweede graad



++ SPORT EN BLESSUREPREVENTIE
SPORT- EN SPELBEGELEIDING

BEWEGING EN SPORT DERDES VIERDES

Sport en blessurepreventie 
(theorie & praktijk)

1 1

Sport- en spelbegeleiding  
(theorie & praktijk)

• Ontwikkeling van het kind
• Ontwerpen en begeleiden van

bewegingsactiviteiten bij kinderen van 3-
8/12 jaar

6 6

TOTAAL 7 7

Beweging en Sport tweede graad

Deze lessen zijn gebaseerd op de opleiding Multimove. 

Er wordt gestreefd naar het behalen van de beroepskwalificatie van 

‘Sport- en spelleider’ in de derde graad



++
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++
SPECIFIEKE KENMERKEN

Beweging en Sport tweede graad

Sportstages

3  BEWEGING & SPORT 4  BEWEGING & SPORT

Deelname aan een 
sportstage in het bos 

(natuurdomein)

Centraal staan: spel, 
samenleven, repect voor de 

natuur en voor elkaar

Deelname aan een 
watersportstage Hazewinkel

kennismaking met surfen, 
zeilen en kajak

Deelname is verplicht



+



+



+
VALKUILEN

■ Leerlingen kiezen voor BEGELEIDING & SPORT omdat…

■ ze denken dat ze dan minder moeten studeren;

■ ze aan ADHD lijden, moeilijk kunnen stilzitten, hun energie 
kwijt willen; concentratieproblemen hebben,…

■ ze goed zijn in één welbepaalde sport;

■ ze niet meer gemotiveerd zijn om 8 uur per dag op een stoel 
te zitten.

■ Leerlingen hebben moeite met… 

■ de combinatie sport en studie;

■ de focus op het begeleiden van doelgroepen;

■ blessures (recidiverende), vermoeidheid;

■ extra inspanningen leveren voor sport buiten de uren.

Beweging en Sport tweede graad



+
MOGELIJKE ACHTERSTAND

Voor de sportvakken

■ Basisleerstof van de eerste graad is onvoldoende gekend.

■ Er is een gebrek aan algemene basisconditie.

■ De leerling kan onvoldoende goed zwemmen.

■ Bij instromen in  het midden van het schooljaar wordt gevraagd 
bepaalde leerstof in te halen om zo de kans tot slagen te vergroten.

Beweging en Sport tweede graad



+SPORTACCOMMODATIE

■ Sinds 2016 beschikken wij over een splinternieuwe
sportaccommodatie met drie aangrenzende sportunits, een
aparte gymzaal en evenals een aparte danszaal met
parketvloer, een fitnesszaal met Technogym toestellen; ruime
gangen met persoonlijke lockers; ruime kleedkamers met
sanitair

■ omliggende grasvelden;

■ een atletiekpiste van 100 m met verspringbak;

■ een klimmuur.

■ Voor het zwemmen verplaatsen de leerlingen zich met de bus 
naar Dilkom in Dilbeek of Ternat.

■ Ook de sporthal Ten Gaerde wordt aanvullend gebruikt indien 
nodig.





+
NOG VRAGEN?

Beste ouder en leerling

Zit je na het bekijken van deze presentatie nog met onbeantwoorde 
vragen, neem dan contact op met de school of rechtstreeks met de 
richtingsverantwoordelijke via kristl.puylaert@donboscogb.be

• specifiek voor de tweede graad Sportwetenschappen en Sport 
met lies.pede@donboscogb.be

• specifiek voor de tweede graad Beweging en Sport met 
didier.taelman@donboscogb.be

Laat in je e-mail volgende gegevens na: naam, telefoonnummer, 
studierichting, leerjaar en tijdstip waarop wij u telefonisch kunnen 
contacteren.

Wij helpen u zo snel mogelijk verder.
Sportieve groet
Het DBGB LO-team 

mailto:kristl.puylaert@donboscogb.be
mailto:lies.pede@donboscogb.be
mailto:lies.pede@donboscogb.be


+
INSCHRIJVEN

Inschrijvingen gebeuren DIGITAAL

www.donboscogb.be/secundair/inschrijven

Voor de inschrijvingen

volg de website van de school op


