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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.
Naast de alledaagse sporten, 
verdiep je je in de recreatieve 
sportsector en trendgebonden 
sporten. In het derde jaar kies je 
een specialisatie naar wens.  

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. 

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.

Boek je campus- 
rondleiding via  
hogent.be/ontdek

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



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

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

Opleidings-
tabellen.

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



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

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

“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



Leer ons  
kennen via 
hogent.be/ontdek

Hoe, waar en wanneer  
kan ik inschrijven?
Heb je de knoop 
doorgehakt en weet je 
wat je wil studeren? Kom 
je rechtstreeks uit het 
secundair onderwijs en sta 
je te popelen om je in te 
schrijven aan HOGENT?

Registreer je dan via  
hogent.be/inschrijven.

Lesgeven
Met je diploma heb je 
lesbevoegdheid als:

 → leerkracht lichamelijke 
opvoeding in de eerste 
graad van de A- en B-stroom

 → leerkracht lichamelijke 
opvoeding in de tweede 
graad aso, tso, kso en bso

 → leerkracht lichamelijke 
opvoeding in de derde graad 
bso

 → leermeester lichamelijke 
opvoeding in het 
basisonderwijs

 → leermeester algemene en 
sociale vorming, specialiteit 
lichamelijke opvoeding

Perspectieven  
buiten het onderwijs

 → lesgever of coördinator in 
sportdiensten, sportclubs, 
sportfederaties, outdoor- 
organisaties, fitnesscentra

 → sportbegeleider of animator 
in woon- en zorgcentra, de 
gevangenis, welzijnscentra 
(voor bijzondere jeugdzorg 
en opvoedingsondersteu-
ning), instellingen voor 
mensen met een beperking, 
de toeristische sector of bij 
jeugddiensten

 → medewerker of zelfstandige 
in organisaties voor  
sportevents, sportkampen,  
fitness- en gezondheids- 
centra of in de commerciële 
sector van sport- en gezond-
heid als vertegenwoordiger

 → redder

Wat na je 
diploma?

Dankzij de directe 
en intensieve  
praktijkervaring  
in de brede sport- 
sector, verhoog je 
je tewerkstellings-
kansen.

Heb je vragen? 
Neem dan contact op met 
Veerle Permentier via veerle.
permentier@hogent.be of 
0495 56 71 59.

Sporthal campus 
Schoonmeersen
Sint-Denijslaan 251
9000 Gent


