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‘Ik hou van de vrijheid op het CIOS. 

De vrijheid om zelf  te kiezen hoe 

ik me ontwikkel. Ik zet mijn eigen 

koers uit, de docenten begeleiden 

me hierbij. Wil je een voetbalwork-

shop geven aan je klas? Doe maar. 

Of  een surftrainercertificaat halen? 

Dat mag ook.’

Bjårne (18)

CIOS Sport- en bewegings-

coördinator

GELUKKIG WORDEN
Je voelt je gelukkig als je iets doet waar je goed in bent. Op het Nova College 

helpen we je een echte vakvrouw of vakman te worden. 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.

IN DE SPORT 
Bestaat jouw leven uit bewegen? En wil je anderen ook in beweging krijgen? 

Kom dan naar het CIOS voor een toekomst in een sportschool of vereniging, 

buitensportbedrijf, gemeente, in de (jeugd)hulpverlening, de buitenschoolse 

opvang of het onderwijs.

Welkom bij het Nova College

    novacollege.nl/cios



Vind jij het leuk om mensen in beweging te krijgen? 

Je passie voor sport en bewegen over te brengen? Dan is 

het belangrijk dat je weet hoe het menselijk lichaam werkt. 

Hoe je deskundig en enthousiast lesgeeft en op een goede 

manier leiding geeft aan groepen sporters. Kies een van 

deze opleidingen om dat allemaal te leren.

OPLEIDINGEN CIOS SPORT EN BEWEGEN 
Sport- en bewegingscoördinator
niveau 4 | opleidingsduur 4 jaar | bol

Je organiseert zelfstandig evenementen, lessen(reeksen) en trainingen om 

mensen te laten bewegen. Je wordt sportinstructeur, sportmedewerker of je 

kunt je eigen bedrijf beginnen. Dit doe je in de buurt, het onderwijs, bij een 

sportclub, in de buitensport of de wintersport.

Sport- en bewegingscoördinator: sport, bewegen en gezondheid
niveau 4 | opleidingsduur 4 jaar | bol

Je organiseert zelfstandig evenementen, lessen en workshops gericht op een 

gezonde leefstijl. Je wordt personal trainer of lifestyle coach bij een sport- 

en gezondheidscentrum, in de bedrijfsfitness of als zelfstandig ondernemer.

Sport- en bewegingsleider
niveau 3 | opleidingsduur 3 jaar | bol

Sporten is je passie en je vindt het leuk om mensen in beweging en aan

het sporten te krijgen. Je zet trainingsprogramma’s op en geeft zelfstandig 

lessen en trainingen. Je wordt bijvoorbeeld fitnesstrainer, zweminstructeur of 

buitensportgids.

Sport- en recreatiebegeleider
niveau 2 | opleidingsduur 2 jaar | bol

Jouw leven draait om sport en je wilt helpen anderen in beweging en aan 

het sporten te krijgen. Je helpt bij het bedenken, organiseren en uitvoeren 

van spel- en sportactiviteiten. Bij evenementen en activiteiten begeleid je 

deelnemers en houd je toezicht.



Ben jij gek op sport en wil je leren werken met kinderen 

tussen de 0 en 13 jaar? Dan is deze cross-over opleiding 

tussen CIOS en Welzijn geschikt voor jou. Voor kinderen is 

het belangrijk dat ze lol hebben in sport en spel. Maar ook 

dat ze zich optimaal ontwikkelen. Als jij daar je beroep van 

maakt, kan je werken in de kinderopvang, bij (brede) 

scholen en integrale kindcentra.

OPLEIDING WELZIJN/CIOS 
Medewerker kinderen en bewegen
niveau 4 | opleidingsduur 3 jaar | bol

Jij krijgt kinderen van 0-13 jaar aan het spelen en in beweging in de kinder-

opvang, de buitenschoolse opvang, het basisonderwijs en in integrale kind-

centra. Je geeft bijvoorbeeld les in vakken als taal en rekenen, ondersteund 

met beweging. Met jou wordt ook de pauze een echt beweegmoment.



GOED OM TE WETEN
Naast mbo-opleidingen bieden we vmbo-t, havo en vwo 

(vavo) aan. Voor bedrijven zijn er cursussen en trainingen.
 

Persoonlijke begeleiding
Iedere student krijgt een studieloopbaanbegeleider.
 

Schoolkosten
Op novacollege.nl vind je informatie over schoolkosten. 

Ga naar duo.nl voor informatie over studiefinanciering.
 

Studie in Cijfers
Op novacollege.nl vind je per opleiding informatie over 

baankansen onder ‘Praktische info’.
 

Entree
Heb jij geen middelbareschooldiploma? Of heb jij een 

praktijkschool gevolgd en kun je meer leren? Dan is een 

entree-opleiding op mbo niveau 1 een extra kans voor jou 

om naar het mbo niveau 2 te kunnen. 

Kijk op novacollege.nl/entree.
 

Beste roc in de Randstad
Het Nova College is volgens de Keuzegids mbo 2021 het 

beste roc in de Randstad en staat landelijk op de 12e plaats.

DOORSTUDEREN EN KANS OP STAGE EN WERK
Met een diploma van het Nova College op zak heb je uitstekende  

toekomstmogelijkheden. 

• Aan het werk. Meer informatie: kansopwerk.nl.

• Doorstromen naar een vervolgopleiding binnen het mbo tot en met niveau 4.

• Met een mbo-diploma niveau 4 kun je doorstromen naar een hbo-opleiding.



VOLG JE
HART

Meld je aan vóór 1 april 2022

Je vooropleiding bepaalt op welk niveau je je kunt inschrijven. Daarnaast 

gelden voor sommige opleidingen landelijke toelatingsvoorwaarden. Het kan 

zijn dat de opleiding die jij wilt doen maar een beperkt aantal plaatsen heeft. 

Daarom is het belangrijk dat je je snel aanmeldt, in ieder geval vóór 1 april 

2022. Kijk voor meer informatie op novacollege.nl bij elke opleiding onder 

de tab ‘Praktische info’.

Intake

Nadat je je hebt aangemeld, krijg je een uitnodiging voor de (verplichte) 

kennismaking of de intake. In dit kennismakingsgesprek kijken we of de ge-

kozen opleiding goed past bij jouw talenten en ambities. Ook toetsen taal en 

rekenen kunnen hier onderdeel van zijn. Je kunt je hierop voorbereiden via:

novacollege.nl/studiecentrum. Algemene informatie over de intake vind je op 

novacollege.nl/intake.

Studiekeuzeadvies

Na aanmelding en intake krijg je een studiekeuzeadvies. Wij geven aan of 

de door jou gekozen opleiding goed bij je past. Of we adviseren een andere 

opleiding als die beter bij jou aansluit. We helpen je hierbij graag.

IN 3 STAPPEN NAAR DE BESTE STUDIEKEUZE

1 2 3
novacollege.nl/123studiekeuze  



•  Open huis CIOS Haarlem Hoofddorp
 zaterdag 27 november 2021 10.00 - 14.00 uur (CIOS Haarlem)

 woensdag 16 februari 2022 18.00 - 21.00 uur (CIOS Hoofddorp)

 Op beide data krijg je informatie over alle CIOS opleidingen. 

 Je kunt je voor CIOS aanmelden van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022.

•  Open huis Welzijn/CIOS Campus Hoofddorp
 maandag t/m donderdag 22 - 25 november 2021 18.00 - 21.00 uur

 maandag t/m donderdag 14 - 17 februari 2022 18.00 - 21.00 uur

 

Plan je bezoek  
Wegens corona geldt een maximum aantal bezoekers.  

Je moet daarom vooraf je bezoek plannen via novacollege.nl.

CIOS Haarlem
Sport en bewegen
IJsbaanlaan 4f 

(Kennemer Sportcenter)

2024 AV Haarlem

KOM NAAR ONS OPEN HUIS

08/21

Kijk op novacollege.nl

CIOS Hoofddorp
Sport, bewegen en 
gezondheid
Bennebroekerweg 800 

(Sportcomplex KWA)

2134 AB Hoofddorp

Campus Hoofddorp
Kinderen en bewegen
Paxlaan 26

2131 PZ Hoofddorp


