Ideale vooropleiding
De ideale vooropleiding is de tweede graad lichamelijke opvoeding en sport.

Profiel van de richting
Doelgroep:
De studierichting lichamelijke opvoeding en sport TSO is enerzijds gericht op sportbegaafde leerlingen die sport beoefenen in
clubverband, anderzijds op sportgeïnteresseerde jongeren die een grote bewegingsnood vertonen. Beiden beschikken over
voldoende motorische vaardigheden, een positieve bewegingsingesteldheid, doorzettingsvermogen en zin voor
samenwerking.

Studieprofiel:
Deze studierichting bereidt leerlingen voor op een job waar fysieke paraatheid en kunnen omgaan met mensen belangrijke
vaardigheden zijn. Het is een uitstekende keuze voor jongeren die sportminded zijn. Een intense sportbeleving ontwikkelt hun
persoonlijkheid en betekent een motivatie voor hun studieloopbaan. Zowel de wetenschappelijke vakken als wiskunde zijn
meer op de praktijk gericht dan op theoretische diepgang. Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar raakpunten met de sport.
Vanzelfsprekend gaat er ook aandacht uit naar fair play, leren aanvaarden van regels, waarden en normen,
verantwoordelijkheid, hulpvaardigheid en samenwerking.

Mogelijke vervolgopleiding
De studierichting lichamelijke opvoeding en sport bereidt leerlingen voor op verdere studies in bepaalde vormen van het hoger
onderwijs. Je bent grondig voorbereid op sportgerelateerde opleidingen en opleidingen in de gezondheidszorg. Deze
richting bereidt eveneens voor op tewerkstelling in verschillende beroepsgerichte sectoren.
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0 uur

0 uur

Meer informatie?
Wenst u meer informatie over 1 van onze topsportrichtingen? Dan verwijzen wij u graag door naar de website van
Spartac, https://www.spartac.be/

