
lLichamelijke  
opvoeding - 
bewegingsrecreatie.

Uniek programma



Wie start met 
de opleiding 
lichamelijke 
opvoeding en 
bewegings-
recreatie aan 
HOGENT, kiest  
voor een uniek 
programma  
binnen de 
educatieve 
bachelor  
secundair 
onderwijs.  

1.
Je bent optimaal voorbereid 
als leraar LO in het secundair 
onderwijs. Maar we nemen ook 
de tijd om de leefwereld van 
een kind in de lagere school 
te leren kennen. Steeds meer 
afgestudeerden gaan ook bij 
die groep aan de slag.  

2.
Met één à twee dagen 
werkplekleren per week 
kies je sowieso voor een 
praktijkgerichte opleiding.  
Met nog meer praktijklessen 
en de focus op de brede 
toekomstige sportsetting  
zit je nog beter.  

3.
Wist je dat je in deze opleiding 
extra diploma’s kan behalen? 
Van hoger redder tot eerste 
hulp Rode Kruis. Je kan ook tal 
van vrijstellingen krijgen bij de 
Vlaamse Trainersschool. 

4.
En door die brede scope 
op gezondheid, sport en 
bewegen, ben je ook gewild 
bij outdoororganisaties, 
seniorenverenigingen, 
sportclubs- en federaties, 
gehandicaptenverenigingen, 
fitnesscentra, als beweegcoach 
of in het jeugdwerk …  

5.
Wil je later zelfstandig 
worden of leiding nemen? 
Met de opleidingsonderdelen 
‘ondernemen in de sport’ en 
ons netwerk, lanceren we jou 
voor een topcarrière. 

6.
Je leeft, studeert en sport 
op de bruisende campus 
Schoonmeersen, op 5  
minuten van het station  
Gent Sint-Pieters. 

Bij HOGENT ben 
jij geen nummer. 
Samen maken  
we het verschil.



Als HOGENTenaar kan  
je gebruikmaken van  
een zeer uitgebreide  
en moderne sport- 
infrastructuur van  
maar liefst 5000  
vierkante meter: 

 → Drie polyvalente hallen  
voor basketbal, minivoetbal, 
zaalvoetbal, handbal, volleybal, 
badminton en tennis. 

 → Een powerzaal, twee parketzalen 
voor dans en vechtsporten, een 
turnzaal en een spinningstudio. 

 → Outdoorterreinen voor tennis 
en basketbal, een atletiekpiste, 
een kunstgrasterrein en een 
verspringbak.

 → Een fitness met personal training 
room en cardiokrachtfitness.

 → Een trendy sportbar met 
ontmoetingsruimte.

Ontdek onze ambities  
op de opendeurdag!

25 april 2020
van 10 tot 17 uur

hogent.be/opendeurdag



Lichamelijke opvoeding - bewegingsrecreatie semester studieptn

Modeltraject 1

Basisonderwijs 1: lager 1 6

Anatomie 1 3

Levenslang bewegen voor iedereen 1 1 4

Individuele sporten 1 1 5

Doel- en terugslagsporten 1 1 5

Ondernemen in de sport 1 1 4

Individuele fitness 1 3

Basisonderwijs 2: lager 2 6

Fysiologie 2 3

Levenslang bewegen voor iedereen 2 2 5

Individuele sporten 2 2 4

Doel- en terugslagsporten 2 2 3

Outdoor 1 2 3

Stage op de werkplek 1: lichamelijke opvoeding 2 3

Stage op de werkplek 1: bewegingsrecreatie 2 3

Totaal 60

Opleidings-
tabellen.



Lichamelijke opvoeding - bewegingsrecreatie semester studieptn

Modeltraject 2

Secundair onderwijs 1 1 6

Trainingsleer Academiejaar 3

Levenslang bewegen voor iedereen 3 1 3

Verdieping in de sport 1 1 3

Verdieping in de sport 2 1 3

Outdoor 2 1 3

Groepsfitness 1 1 3

Secundair onderwijs 2 2 6

Biomechanica 2 3

Levenslang bewegen voor iedereen 4 2 3

Verdieping in de sport 3 2 3

Outdoor 3 2 3

Groepsfitness 2 2 3

Ondernemen in de sport 2 2 3

Stage op de werkplek 2: lichamelijke opvoeding Academiejaar 6

Stage op de werkplek 2: bewegingsrecreatie Academiejaar 6

Totaal 60

Je leert een sportaanbod en 
beweegmentaliteit te creëren 
voor iedereen, van jong tot 
oud, in elke situatie.



“Mijn taken variëren 
van het organiseren 
van bijscholingen 
tot het regelen 
van velden en het 
aanvragen van 
subsidies. Dankzij 
HOGENT beschik 
ik over een breed 
netwerk van 
sportlesgevers dat 
ik dagelijks inzet 
voor mijn job.”
Dante Simoens 
Sportcoördinator bij  
Ghent American Sport Center



Lichamelijke opvoeding - bewegingsrecreatie semester studieptn

Modeltraject 3

Basisonderwijs 3: kleuter 1 3

Levenslang bewegen voor iedereen 5 1 3

Keuzevak 1 1 3

Redden 1 3

Specialisatie in de sport 1 5

Stage op de werkplek 3: lichamelijke opvoeding 1 5

Stage op de werkplek 3: bewegingsrecreatie 1 5

Ondernemen in de sport 3 2 4

Keuzevak 2 2 3

Outdoor 4 2 3

International sport 2 3

Stage op de werkplek 4: lichamelijke opvoeding 2 7

Stage op de werkplek 4: bewegingsrecreatie 2 7

Bachelorproef Academiejaar 6

Totaal 60

Dankzij de directe en 
intensieve praktijk-
ervaring in de brede 
sportsector, verhoog 
je je tewerkstellings-
kansen.



hogent.be

Welkom op HOGENT

Woensdag 19 februari 2020
Infomoment

Woensdag 19 februari 2020
Infoavond ‘Hoe werkt het hoger onderwijs?’

Dinsdag 25 t.e.m. vrijdag 28 februari 2020
Openlesdagen
Inschrijven verplicht

Zaterdag 25 april 2020
Opendeurdag

Zondag 27 juni 2020
Infomoment

Zaterdag 5 september 2020
Infomoment

Ben je topsporter?  
Check dan ons uniek traject  
op maat van topsporters via  
hogent.be/lobrvoortopsporters.


