
STEEKKAART  SEMINARIE SPORT 

Voor wie?
Iedereen met een gezonde dosis interesse in sport, 
sporttraining en het menselijk lichaam. 

Aantal lesuren in de 3de  graad?
In het vijfde jaar: 2 uur in blok  

Jouw profiel?
Je bent regelmatig met sport en training bezig en wilt je 
kennis en vaardigheden omtrent het menselijk lichaam en 
sporttraining naar een hoger niveau brengen. 
Je bent bereid tot verwerking van extra leerstof en trekt 
hiervoor voldoende tijd uit, ook thuis.  
Voor een kleine groep spreken en handelen schrikt jou niet 
af. Je staat open voor ALLE vormen van sport.

Jouw eventuele verdere 
studieloopbaan? Je hebt ambitie om in jouw sport les te geven (in een 

sportclub, privéles,…), je denkt aan een studieloopbaan in 
een sportieve richting (lichamelijke opvoeding). 
Je wil graag kennismaken met sporten die niet in de les LO 
worden gegeven.

Welke onderwerpen worden er 
bestudeerd? • Een brede waaier aan sporttakken 

• Didactiek met uitgebreide praktische sessies (zelf een les 
of lessen geven) 

Wat is het seminarie niet? Extra uren LO: er zal uiteraard extra worden gesport maar 
dit seminarie is geen speeltijd. Er dient gewerkt te worden 
en je moet openstaan voor alle (nieuwe) aspecten die aan 
bod komen tijdens het seminarie 

Hoe wordt er gewerkt? Het praktische luik gaat door in de sporthal en op externe 
locaties. Beschikken over een fiets is dan ook een must. De 
theorie wordt gegeven aan de hand van een cursu. 

Intakegesprek Om jouw motivatie en ambities kennen, zal er een gesprek 
plaatsvinden waarin de leerkrachten bepalen of je al dan niet 
geschikt bent om te starten met het seminiarie sport. Hierbij 
hoort tevens een mototische toelatingsproef om een idee te 
krijgen van jouw algemeen sportniveau. 

Hoe wordt er geëvalueerd? Je opdrachten en leerstofkennis worden door je leerkracht 
beoordeeld en bijgestuurd zodat je een idee krijgt van je 
capaciteiten en vorderingen. Daarnaast zal je ook 
beoordeeld worden op je attitude en werkhouding.  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