
STUDIEPROGRAMMA
Op de ALO leer je alles over bewegen en lesgeven. Tijdens het 
eerste jaar verwerf je de basiskennis die je als gymdocent nodig 
hebt. Je krijgt diverse praktijkvakken met daarbij de nodige 
theorie, ontwikkelt praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden en 
leert hoe je lessen voorbereidt en uitvoert. In jaar 2 ontwikkel je 
de docentvaardigheden in het basisonderwijs en in jaar 3 in het 
middelbaar onderwijs. Je rondt de ALO af met een eindstage, 
eindwerk en een assessment.

STAGES
De meeste stages voer je uit in het basis- of middelbaar 
onderwijs. In het derde jaar volg je een minorstage gericht op 
andere werkvelden zoals revalidatiecentra, sportclubs of 
commerciële sportorganisaties.

Wil je kinderen en jongeren leren sporten en 
bewegen? Ben je fit, enthousiast en graag actief? 
Op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) 
leer je in vier jaar hoe je als gymdocent leiding 
geeft aan groepen. Je loopt vanaf het eerste jaar 
stage en bent zelf volop sportief bezig.
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STUDENT AAN HET WOORD
LOTTE

'Voor de minor Sportcoaching loop

ik stage bij Ajax; een superervaring.

Bij de Ajax Vrouwen train ik jonge

talenten, verwerk ik statistieken en

organiseer ik wedstrijddagen. Door

mijn ALO-achtergrond begrijp ik

beter wat er in koppies van deze

meiden omgaat. Ik leer ontzettend

veel bij deze club; zowel als persoon,

trainer/coach én als docent!’'
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L VOOR WIE?
►  Je vindt het leuk om anderen te leren bewegen.
►  Je bent nieuwsgierig en een doorzetter.
►  Je wilt kinderen en jongeren helpen bij hun 

motorische- en sociale ontwikkeling.
► Je houdt van sporten en hebt een goede conditie.

N BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Afgestudeerden van de ALO werken onder andere als 
docent Lichamelijke Opvoeding, combinatiefunctionaris/ 
sportbuurtwerker, bewegingsdeskundige, trainer/coach 
en activiteitenbegeleider outdoor.
   

M BELANGRIJKE VAKKEN
► Sportvakken (o.a. Spelsporten en Turnen)
► Fysiologie
► Onderwijsmethodiek
► Psychologie

B STUDIELAST
► Het aantal contacturen per week in het eerste jaar 

van de opleiding is 20 uur. Dit zijn momenten waarop 
je contact hebt met docenten.

► Verder besteed je ca. 20 uur alleen of met 
medestudenten aan zelfstudie (projecten, 
onderzoek, opdrachten en voorbereiding van lessen 
en tentamens).

► Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.
► Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Haal je 

in het eerste jaar van de opleiding minder dan 50 
studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend 
bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet 
verder kunt gaan met de studie.

A TOELATINGSEISEN
Je wordt tot de ALO toegelaten met een havo-, vwo- of 
mbo-4-diploma. Voor de vooropleiding gelden verder 
geen specifieke aanvullende eisen, wel aanbevelingen: 
het profiel Natuur en Gezondheid sluit het beste aan op 

de ALO en het vak Bewegen, Sport en Maatschappij 
(BSM) in je examenpakket is een pluspunt. De 
toelatingsprocedure bestaat uit een motorische 
toelatingstest en een medisch keuring door een 
sportarts.

J INSCHRIJVEN EN SELECTIE
Je kunt je tot uiterlijk 1 mei 2022 inschrijven voor de 
ALO. Maar in verband met het afleggen van de 
toelatingsprocedure, is het belangrijk dat je je vóór          
1 maart 2022 inschrijft. Dan weet je voor 1 mei of je bij 
de ALO bent aangenomen. Inschrijven verloopt via 
hva.studielink.nl met je DigiD. Het aanvragen van een 
DigiD duurt minimaal drie werkdagen.

Schrijf je vóór 1 mei 2022 ook in voor een andere 
opleiding in het geval je niet wordt toegelaten tot de 
ALO.

H STUDIEKEUZEACTIVITEITEN
► Open dagen: 30-10-2021, 11-12-2021, 12-2-2022
► Meelopen (kijk op hva.nl/alo voor meer informatie)

I CONTACT
WhatsApp: 06 2853 3546 (ma/vr 10.00 - 16.30 uur)
Telefoon: 020 595 1405 (ma/vr 09.30 - 13.30 uur)
E-mail: studievoorlichting@hva.nl

* Dit is de officiële naam waaronder de opleiding 
bekend is bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

FO
-6

7-
20

D variant

O niveau

F start

E titel

K interessegebied

Voltijd
Bachelor
September
Bachelor of Sport and Physical 
Education
Sport en Voeding


