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Sport en bewegingsleider - Niveau 3
Deze opleiding wordt aangeboden door het samenwerkingscollege CIOS Zuidwest- Nederland.
Meelopen is alleen mogelijk voor 4e jaars vmbo of havisten

Leerweg:

BOL

Wereld:

Sport & bewegen

Niveau:

3

Richting:

Sport & Bewegen

Duur:

3 jaar

Crebonummer:

25415

De opleiding in het kort
CIOS Zuidwest-Nederland
Jij weet er wel beweging in te krijgen!
Houd jij van sporten? Geef je graag uitleg over goed en verantwoord bewegen en ben jij een kei in het omgaan met
mensen? Kies dan voor een opleiding sport en bewegen bij CIOS Zuidwest-Nederland.
Bekijk de uitgebreide opleidingsinformatie van de opleiding Sport- en bewegingsleider op de website van CIOS
Zuidwest.nl.
CIOS Zuidwest-Nederland
CIOS Zuidwest-Nederland is een samenwerkingscollege van Scalda en ROC Da Vinci College voor de sportopleidingen.
We verzorgen onze opleidingen op drie locaties: Dordrecht, Goes en uitvoeringslocatie Roosendaal. Meer informatie
over onze opleidingen vind je op de site van CIOS Zuidwest-Nederland. Je kunt je daar ook meteen aanmelden voor de
opleiding van jouw keuze.
MEER INFORMATIE
Iets voor jou?

Meld je meteen aan

Praktische informatie
Startdatum
Deze opleiding start jaarlijks in september
Toelating
Heb jij…
diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengde- of theoretische leerweg
diploma mbo niveau 2
overgangsbewijs van 3 naar 4 havo

https://www.davinci.nl/opleidingen/mbo-opleidingen/opleidingen/sport-en-bewegingsleider-bol/
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diploma havo
dan kun je je aanmelden voor deze opleiding!
Lees hier meer over toelating.
Kosten
In deze opleiding maak je de volgende kosten:
Lesgeld
Vanaf je achttiende jaar ben je verplicht om lesgeld te betalen. Dit bedrag wordt in rekening gebracht door DUO.
Meer info over lesgeld
Boekengeld en ander lesmateriaal
Bekijk de kosten

Sport & bewegen
In de wereld van Sport & bewegen ... weet jij er wel
beweging in te krijgen! Jij vindt het leuk om anderen
wat te leren, je kunt goed met mensen omgaan, jong
en oud, en uiteraard ben je gek van sporten.

Locaties
Dordrecht Leerpark
Leerparkpromenade 100

ROC Da Vinci College
Algemene telefoonnummer:
Informatie opleidingen:
Bezoekadres:

088 65 72 657
0900 78 90 789
Leerparkpromenade 100
3312 KW Dordrecht

https://www.davinci.nl/opleidingen/mbo-opleidingen/opleidingen/sport-en-bewegingsleider-bol/
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