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‘Mijn droom is personal trainer en
lifestylecoach te worden. Dit jaar
zoek ik uit wat ik precies wil. Ga ik
me later bezighouden met het
begeleiden van topsporters, of juist
met mensen die willen afvallen?
Topsporters zijn mensen die tot het
gaatje gaan, dat geeft veel
voldoening. Maar het lijkt me ook
mooi om mensen met overgewicht
te helpen.’
Patrick Kolster (22)
CIOS sport- en bewegingscoördinator sport, bewegen en
gezondheid, niveau 4 bol
in Hoofddorp

Gelukkig worden
Je voelt je gelukkig als je iets doet waar je goed in bent. Als je talenten tot hun
recht komen. Wat die talenten ook zijn. Dansen of een muur metselen. Een schip
besturen of evenementen organiseren. Op zo’n moment ben je in je element.
Wij helpen je dat talent verder te ontwikkelen. Een echte vakvrouw of vakman te
worden. Maar alleen een beroep leren is niet genoeg. Je leert je bij het Nova College
ook ontplooien als mens. Onze school is daarvoor een prettige en veilige plek. Een
plek waar je fouten mag maken. Omdat je daar ook van leert. Een plek waar je
jezelf kunt zijn. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. We willen dat je niet
alleen slaagt in je werk, maar ook in je leven. Want dan word je echt gelukkig.
In de sport
Wat jij leuk vindt, is anderen leren bewegen en leren over bewegen. Zelf houd je
ook van sporten, je hebt een goede conditie en je wilt je passie op anderen
overbrengen. Bijvoorbeeld bij een sportschool, sportvereniging, buitensportbedrijf,
gemeente, in de (jeugd)hulpverlening of buitenschoolse opvang. Je kunt deskundig
les- en leidinggeven aan iedereen die voor zijn plezier of gezondheid gaat sporten.
Ligt jouw hart bij sport en bewegen, kies dan voor een van deze opleidingen.
Welkom bij het Nova College

Opleidingen CIOS sport en bewegen
Sport- en bewegingscoördinator
niveau 4 - opleidingsduur 4 jaar - bol
Je biedt zelfstandig sport- en bewegingsactiviteiten aan en je hebt coördinatieen adviestaken als agoog, instructeur, medewerker buurt, onderwijs en sport of
trainer/coach.
Sport- en bewegingscoördinator: sport, bewegen en gezondheid
niveau 4 - opleidingsduur 4 jaar - bol
Je biedt zelfstandig sport- en bewegingsactiviteiten aan gericht op een gezonde
levensstijl. Ook heb je coördinatie- en adviestaken.
Sport- en bewegingsleider
niveau 3 - opleidingsduur 3 jaar - bol
Je biedt zelfstandig sport- en bewegingsactiviteiten aan.
Sport- en recreatiebegeleider
niveau 2 - opleidingsduur 2 jaar - bol
Je helpt bij sport- en recreatieactiviteiten, begeleidt deelnemers en houdt toezicht.
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Doorstuderen en kans op stage en werk
De kans dat je een diploma behaalt is het grootst als je de opleiding kiest die
past bij jouw belangstelling, talent en ambitie. Ook is het belangrijk dat je nadenkt
over je kansen op stage, werk en de doorstudeermogelijkheden. Die informatie
vind je onder ‘Studie in cijfers’ op novacollege.nl bij elke (bol-)opleiding onder de
tab ‘Praktische info’.
Aanmelden en intake
Weet jij welke opleiding je wilt gaan doen? Meld je dan gelijk aan via novacollege.nl
bij de opleiding van jouw keuze. Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de
intake, waarin we nagaan of deze opleiding echt bij je past. Informatie over de
intake vind je bij elke opleiding onder de tab ‘Praktische info’.
Let op!
Voor deze opleidingen geldt een maximaal aantal studenten (numerus fixus
mbo). Meld je daarom ook aan voor een alternatieve opleiding die niet onder de
numerus fixusregeling valt. Kijk voor landelijke toelatingsvoorwaarden op
novacollege.nl bij elke opleiding onder de tab ‘Praktische info’.

Meer informatie en Open huis
Kijk voor meer informatie op novacollege.nl/cios en kom naar ons Open huis!
zaterdag 24 november 2018 10.00 - 14.00 uur CIOS Haarlem
maandag 26 november 2018 18.00 - 21.00 uur CIOS Hoofddorp
woensdag 6 februari 2019 18.00 - 21.00 uur CIOS Hoofddorp
De aanmelding voor het CIOS sluit op 1 april 2019.
Volg ons ook op Facebook.com/NovaCollegeCIOS.
CIOS Haarlem
Sport en bewegen
IJsbaanlaan 4f
(Kennemer Sportcenter)
2024 AV Haarlem

CIOS Hoofddorp
Sport, bewegen en gezondheid
Bennebroekerweg 800
(Sportcomplex KWA)
2134 AB Hoofddorp

Kijk voor alle andere informatie
op novacollege.nl
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