Informatie gids
Erkende mbo opleidingen:

Editie 2021

• Sport- en bewegingsleider - niveau 3, crebonummer 25415

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt.

• Coördinator sportinstructie, training en coaching - niveau 4, crebonummer 25414

De Voshaar Winterswijkseweg 17, 7152 BV Eibergen
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De Voshaar
De Voshaar in Eibergen (Achterhoek, provincie Gelderland) is in 1977 opgericht en begonnen als sportcentrum met
specialisaties atletiek-, loop- en conditietrainingen. Sinds 1990 richt De Voshaar zich ook op survivalruntrainingen en neemt de
buitensport ook een belangrijke plaats in.
De Voshaar biedt sinds 2001 verschillende soorten opleidingen aan op het gebied van ‘Outdoor’. ‘Outdoor’ is een
verzamelnaam voor buitensporten die zowel in Nederland als in het buitenland plaats kunnen vinden. Denk hierbij aan
(wildwater) kajakken, klimmen, kanoën, maar ook het aanleren van overlevingstechnieken. Er is veel aandacht voor natuur en
avontuur.
Vanaf 2015 is het ook mogelijk om een door het Ministerie van Onderwijs erkende opleiding te volgen. De Voshaar biedt
onderstaande erkende opleidingen aan.
Crebonummer

Diplomanaam

Niveau

Leerweg

Opleidingsduur

25415

Sport- en bewegingsleider

3

Bol

2 jaar

25414

Coördinator sportinstructie, training en coaching

4

Bol

3 jaar

De opleidingen worden in de beroep opleidende leerweg (bol)
aangeboden. Dit betekent dat je rekening moet houden met
een volledige schoolweek met veel lesuren en daarnaast ook
stage. Tijdens de opleiding wordt veel aandacht gegeven aan
technische vaardigheden, maar ook aan hoe je leiding moet
geven en aan het organiseren van evenementen.
De Voshaar staat onder leiding van Raoul Kluivers en Margot
Visser. Raoul heeft veel ervaring (sinds 1989) in de buitensport
en wildernis als gids en instructeur. Onder andere in
Nederland, Canada, Frankrijk, Polen, Duitsland en Roemenië.
Margot heeft jarenlange ervaring als docent bij verschillende
doelgroepen, op verschillende scholen en heeft ook de nodige
ervaringen binnen de buitensport en wildernis, onder andere in
Nederland, België, Frankrijk, Spanje en Canada.
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Waar leidt de opleiding Sport- en bewegingsleider voor op?
De opleiding Sport- en bewegingsleider bij De Voshaar
heeft een sterk op Outdoor gericht profiel.
De sport- en bewegingsleider werkt binnen de sector
sport en bewegen in bijvoorbeeld buitensportcentra en
organisaties, fitnesscentra, sportverenigingen en
sportclubs, zwembaden, recreatie en toerisme, onderwijs
en buitenschoolse opvang, sociaal cultureel werk,
revalidatiecentra, defensie, zorginstellingen, brandweer
en politie.
Binnen deze brede sector staat het aanbieden van sporten bewegingsactiviteiten en het daarbij begeleiden van
de deelnemers centraal. Daarnaast wordt binnen deze
sector verwacht dat er werkzaamheden ten behoeve van
de sport- en bewegen organisatie worden opgepakt.
Heb je vooral interesse in baliewerkzaamheden bij
sportactiviteiten? Dan ben je bij ons niet aan het
goede adres!
Bij De Voshaar ga je echt de natuur in en gaat het om
kennis, kunde en karakter, gericht op buitensporten, het
‘gidsen’ van groepen in wildernisgebieden en de kennis
van de natuur. Het grootste deel van de lessen vindt
buiten plaats en wordt letterlijk midden in de natuur
gegeven.
De Sport- en bewegingsleider op niveau 3 kan na afloop
van zijn opleiding bij De Voshaar zelfstandig activiteiten
aanbieden die met name gericht zijn op Outdoor
activiteiten. Wie de opleiding Sport- en bewegingsleider
bij De Voshaar heeft afgerond is breed inzetbaar en kan
verschillende sporten en activiteiten aanbieden en kan
werken met diverse doelgroepen.
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Inhoud van de opleiding Sport- en Bewegingsleider niveau 3
Leerjaar 1

Leerjaar 2

Modules Specialisatie Wildernis
Hike en Survival

Nature and wildlife guide

Nature and Wildlife

Tracking basic knowledge
Rescue

Modules Specialisatie Outdoor
Klimmen en touwtechnieken

Klimmen en touwtechnieken,
rotsklimmen, Canyoning, Via Ferrata

Wild water (kajakken, raften,
hydrospeed)

Advanced Rope rescue
White water 1, kajak, raft, hydrospeed

Generieke vakken en algemene vakken
Nederlands 2F

Nederlands 2F

Rekenen 2F

Rekenen 2F

Burgerschap

Burgerschap

Loop- conditie survivalrun training

Loop- conditie survivalrun training

Recreatieve buitensport

Recreatieve buitensport

Coaching en training

Coaching en training

Medic First Aid

Medic First Aid

Onderhoud en techniek

Wildernis First Aid

Marketing, logistiek en organisatie

Marketing, logistiek en organisatie
Algemene kennis en vaardigheden

BEROEPSPRAKTIJKVORMING (STAGE)
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Waar leidt de opleiding Coördinator sportinstructie, training en coaching voor op?
De opleiding Coördinator sportinstructie, training en
coaching bij De Voshaar heeft een sterk op Outdoor
gericht profiel. Je wordt opgeleid tot specialistisch
Outdoor Guide of Wilderness Guide.
Als Coördinator sportinstructie, training en coaching kun
je daarnaast actief zijn in sportverenigingen,
fitnesscentra, de recreatiebranche of sport- en
bewegingscentra. Je werkt met individuele deelnemers
of groepen van verschillende niveaus: topsporters,
senioren en jeugdigen, mensen die revalideren of
chronische aandoeningen hebben. Je weet als
Coördinator sportinstructie, training en coaching de
deelnemers te inspireren en te motiveren. Je krijgt vaak
te maken met onverwachte omstandigheden, waarop je
in moet kunnen spelen.

Je bent eindverantwoordelijk voor het zelfstandig plannen en
uitvoeren sportactiviteiten. Hierbij kun je er voor kiezen (delen
van) het plan door anderen uit te laten voeren. Je draagt je
kennis over en je zet je in voor de ontwikkeling en scholing
van medewerkers van een lager functieniveau.
Je kunt het sporttechnische beleid (helpen) ontwikkelen. Je
onderhoudt contacten met de media en sponsors, wat je
afstemt met je leidinggevende of werkgever.
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Inhoud van de opleiding Coördinator sportinstructie, training en coaching niveau 4
De opleiding Coördinator sportinstructie, training en coaching loopt in leerjaar 1 en 2 parallel aan die van de opleiding
Sport- en bewegingsleider. In leerjaar 2 kies je voor een specialisatie: Wilderness, Outdoor of Outdoor Wilderness. In dat
laatste geval zullen alle vakken gevolgd worden die genoemd worden bij beide specialisaties. In leerjaar 3 ga je je verder
ontwikkelen in de gekozen specialisatie uit leerjaar 2.
Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Hike en Survival

Nature and wildlife guide

Nature and Wildlifeguide level 2

Nature and Wildlife

Tracking basic knowledge

Tracking Specialist

Rescue

Interpretive guide

Modules Specialisatie Wildernis

Modules Specialisatie Outdoor
Klimmen en touwtechnieken

Klimmen en touwtechnieken, rotsklimmen, Canyoning, Via Ferrata

Wild water (kajakken, raften, hydrospeed)

Advanced Rope rescue
White water 1, kajak, raft, hydrospeed

Generieke vakken en algemene vakken
Nederlands 2F

Nederlands 2F

Nederlands 3F

Rekenen 2F

Rekenen 2F

Rekenen 3F
Engels B1

Burgerschap

Burgerschap

Burgerschap

Loop- conditie survivalrun training

Loop- conditie survivalrun training

Loop- conditie survivalrun training

Recreatieve buitensport

Recreatieve buitensport

Recreatieve buitensport

Coaching en training

Coaching en training

Coaching en training

Medic First Aid

Medic First Aid

Medic First Aid

Onderhoud en techniek

Wildernis First Aid

Wildernis First Aid

Marketing, logistiek en organisatie

Marketing, logistiek en organisatie

Marketing, logistiek en organisatie

Algemene kennis en vaardigheden

Algemene kennis en vaardigheden

BEROEPSPRAKTIJKVORMING (STAGE)
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Studiebelasting en lestijden per opleiding en per leerjaar
•

De Voshaar splitst het schooljaar op in 4 perioden. Deze perioden variëren van 8 tot 12 weken.

•

In periode 1 tot en met 3 wordt er, in leerjaar 1, per week minimaal 14 uur les gegeven; De lessen staan gepland tussen
8.30 en 21.00 uur.

•

Deze lessen staan gepland op donderdag en vrijdag en soms op de woensdag.

•

In leerjaar 1 volgt ongeveer na iedere 7 weken een trainingsweek van maandag of dinsdag tot en met vrijdag van
ongeveer 40 uur.

•

In ieder schooljaar staan specialistische trainingen in het buitenland gepland. Deze trainingen zijn soms ook in het
weekend.

•

De uren en lesdagen van leerjaar 2 en leerjaar 3 zijn afhankelijk van de specialisatiekeuze, maar ook meest op de
woensdag, donderdag en vrijdag.

•

Ook tijdens leerjaar 2 en leerjaar 3 zijn er volledige lesweken ingepland. Naast de buitenlandweken zijn dit 4 tot 6
volledige lesweken per leerjaar (afhankelijk van de specialisatiekeuze en leerjaar)

•

De stages vinden voornamelijk plaats in periode 4 van het schooljaar, vooral in het eerste leerjaar. In leerjaar 2 en leerjaar
3 mag het hele jaar stage gelopen worden.

•

De verdeling van de uren vind je terug in het onderstaande schema. Dit zijn de minimale uren.

Sport- en bewegingsleider

Coördinator sportinstructie, training en
coaching

Leerjaar
1

Leerjaar
2

Leerjaar
3

Les uren

750

650

-

Stage
uren

300

400

-

Huiswerk 500

400

-

Les uren

750

650

550

Stage
uren

300

400

500

huiswerk 500

400

600
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Keuze delen niveau 3
Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met keuzedelen kan de student zich verbreden of
verdiepen op een bepaald vlak.
Hieronder volgen verschillende keuzedelen die gekozen kunnen worden binnen onze opleiding, in principe worden deze ook
allemaal aangeboden. Keuzedelen bestaan sinds 2016 en tellen pas sinds kort mee bij de diplomering, ze worden ook aangegeven
op je cijferlijst, certificeerbare eenheden niet. Keuzedelen worden nog voortdurend uitgebreid en bijgesteld vanuit de SBB, Stichting
Beroepsopleiding Bedrijfsleven, zie voor meer informatie ook www.s-bb.nl
Niveau 3, Sport- en bewegingsleider
Doorstroom naar sport en bewegen niveau 4

k0982

Engels A2/B1

k0802

Rekenen 3F

k0089

Nederlands 3F

k0071

Niveau 3 Sport- en bewegingsleider
Outdoor activiteiten

k0825

Oriëntatie op ondernemerschap

k0080

Sport specialisatie instructeur basis 1

k0237

Sport specialisatie instructeur basis 2

k0238

Sport specialisatie instructeur basis 3

k0239

Sport specialisatie fitness trainer

k0910

Voor elk keuzedeel worden 240 inspanningsuren gerekend. Deze uren kunnen bestaan uit theorie, praktijk en stage. Dit kan per
keuzedeel verschillen.
Voor de opleiding Sport- en bewegingsleider moet aan minimaal 3 keuzedelen zijn voldaan om gediplomeerd te kunnen worden,
voor de opleiding Coördinator Sportinstructie, training en coaching moet aan minimaal 4 keuzedelen zijn voldaan om gediplomeerd
te kunnen worden.
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Keuze delen niveau 4
Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met keuzedelen kan de student zich verbreden of
verdiepen op een bepaald vlak.
Hieronder volgen verschillende keuzedelen die gekozen kunnen worden binnen onze opleiding, in principe worden deze ook
allemaal aangeboden. Keuzedelen bestaan sinds 2016 en tellen pas sinds kort mee bij de diplomering, ze worden ook aangegeven
op je cijferlijst, certificeerbare eenheden niet. Keuzedelen worden nog voortdurend uitgebreid en bijgesteld vanuit de SBB, Stichting
Beroepsopleiding Bedrijfsleven, zie voor meer informatie ook www.s-bb.nl
Niveau 4 Coördinator Sportinstructie, Training en Coaching
Outdoor activiteiten

k0825

Oriëntatie op ondernemerschap

k0080

Sport specialisatie instructeur basis 1

k0237

Sport specialisatie instructeur basis 2

k0238

Sport specialisatie instructeur basis 3

k0239

Sport specialisatie fitness trainer

k0910

Niveau 4 Coördinator Sportinstructie, Training en Coaching
Instructeur conditie- herstel training

k0908

Ondernemerschap

k0825

Specifieke doelgroepen

k0288

Sport specialisatie trainer coach 1

k0240

Sport specialisatie trainer coach 2

k0241

International 2: Werken in het buitenland

k0202

Outdoor instructeur

k0995

Trainer coach overige sporten

K0937

Engels B1/B2

k0803

Voor elk keuzedeel worden 240 inspanningsuren gerekend. Deze uren
kunnen bestaan uit theorie, praktijk en stage. Dit kan per keuzedeel
verschillen.
Voor de opleiding Sport- en bewegingsleider moet aan minimaal 3
keuzedelen zijn voldaan om gediplomeerd te kunnen worden, voor de
opleiding Coördinator Sportinstructie, training en coaching moet aan
minimaal 4 keuzedelen zijn voldaan om gediplomeerd te kunnen
worden.
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Waarom de Voshaar?
De Voshaar is gevestigd in een prachtig natuurgebied en beschikt op het terrein, naast een leslokaal, ook over heel veel
sportmogelijkheden. Daarnaast heeft de De Voshaar een sterk kader, bestaande uit zeer ervaren en hoog opgeleide docenten en
instructeurs.
De Voshaar leidt niet alleen op voor een erkend mbo-diploma op niveau 3 en niveau 4, maar tijdens de opleiding is het ook mogelijk
deelcertificaten te ontvangen voor bepaalde onderdelen van de opleiding die je succesvol hebt afgesloten. Deze certificeerbare
eenheden kom je voor een deel in geen enkele andere mbo-opleiding tegen.
Certificeerbare eenheden hebben niet dezelfde waarde als een diploma, maar worden vaak wel erkend door de bedrijfstak waarin je
kunt gaan werken. We noemen deze Voshaarcertificaten ‘Instellingscertificaten’ Er zijn ook certificaten te behalen tijdens
schoolperioden bij een externe organisatie, hier zijn kosten aan verbonden, deze modulen zijn niet verplicht.

Leerjaar 1

Leerjaar 2 outdoor

Leerjaar 2 wildernis

Leerjaar 3 outdoor

Leerjaar3 wildernis

Medic First Aid

Medic First Aid
All Round buitensportinstructeur
Kliminstructeur
Kajakken WW2

Medic First Aid
Hike & Survival Instructeur
Nature & Wildlife Level 1
Tracking Basic knowledge
Top Rope klimmen
Hiking & Backpacking Guide
Wilderness leader*

Medic First Aid
Kajak Instructeur WW 3
Raft Guide WW 3
Basic Canyoneer
Klimmen meerdere touwlengtes
Instructeur Via Ferrata Advanced
Rope Rescue
Wilderness First Aid*

Medic First Aid
Wilderness Guide Level 1 Wilderness Guide
Level 2 Tracking Advanced Tracking
Specialist
IGA Interpretive Guide* Nature & Wildife
Guide level 2
Wilderness First Aid* Advanced Rope
Rescue Search & Rescue
Avalanche Awareness

* Deze certificeerbare eenheden zijn extern en hier zijn extra kosten aan verbonden

Werkgelegenheid
SBB meldt dat 85 % van de voltijd mbo’ers die het onderwijs verlieten na het schooljaar 2017/2018, gelijk was voorzien van betaald
werk. De werkgelegenheid is voor niveau-4 gediplomeerden beter dan die voor gediplomeerden op niveau 3. Studenten die bij ons
gediplomeerd zijn, zijn werkzaam in uiteenlopende organisaties.
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Wat verwachten we van jou alvorens je start met een erkende mbo opleiding bij De Voshaar?
•

Je bent tenminste 18 jaar (peildatum 31 december van het eerste leerjaar)

•

Je hebt een goede motivatie om te leren

•

Je beheerst de Nederlandse taal voldoende, spreken en schrijven

•

Je hebt een goede lichamelijke conditie

•

Je hebt een basis sportmedisch onderzoek met rust ECG laten uitvoeren, waarvan de uitslag niet meer dan een
jaar oud is bij aanvang van de opleiding (informatie zie www.sporthomed.nl)

•

Je bent flexibel, houdt van aanpakken en je bent in staat je plannen aanpassen aan omstandigheden

•

Je bent bereid te leren werken volgens veiligheidsnormen en regels

Naast bovenstaande verwach<ngen ben je in principe toelaatbaar wanneer je:
•

Beschikt over een VMBO-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of de theore<sche leerweg;

•

Een bewijs heb dat de eerste drie leerjaren van de havo met guns<g gevolg zijn doorlopen of;

•

Een mbo-diploma op minimaal niveau 2 hebt;

•

Over aantoonbare mo<va<e beschikt.

Een intakegesprek maakt altijd deel uit van de toelating. Wanneer je niet wordt toegelaten geeft De Voshaar uitleg over
deze beslissing.
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Kosten per schooljaar
De kosten zijn opleidingskosten, deze zijn exclusief eventuele bondsexamens
(deze zijn facultatief), persoonlijke (reis)verzekeringen en reis- en verblijfskosten.

1e jaar: € 4100,-

Wanneer je je ingeschreven hebt voor niveau 3, deze opleiding hebt afgerond en
toch wil doorstromen naar niveau 4, volgt een nieuwe inschrijving waaraan kosten
zijn verbonden. Deze kosten zijn € 500,-. Je kunt dan direct doorstromen naar het
3e leerjaar.

2e jaar specialisatie Outdoor: € 3600,-

Wanneer je je voor niveau 4 hebt ingeschreven en het blijkt gedurende de
opleiding dat je op niveau 3 wilt afronden, volgt ook een nieuwe aangepaste
onderwijsovereenkomst, hiervoor zijn de kosten € 250,Voor beide gevallen geldt; alleen mogelijk wanneer de opleiding of specialisatie
ook daadwerkelijk op het rooster staat en er ruimte is binnen de groep waarin je
dan geplaatst moet worden.
Overstappen van niveau 3 naar niveau 4 kan ook kosteloos, wanneer dit
aangevraagd wordt vóór 31 december van het tweede leerjaar.

2e jaar specialisatie Wildernis: € 3300,2e jaar specialisatie Outdoor/Wildernis: € 4200,3e jaar specialisatie Outdoor: € 3100,3e jaar specialisatie Wildernis: € 3600,3e jaar specialisatie Outdoor/Wildernis: € 4000,1e jaar
Op het moment dat je je inschrijft betaal je de
eerste € 1000,- van het totaalbedrag. De rest van
het bedrag betaal je over 2 termijnen, waarvan
50% voor 1 september betaald moet zijn en de
andere 50% van het restbedrag voor 31
december van het jaar waarin je start.
2e jaar en 3e jaar
Voor het tweede en derde jaar gelden 4
betalingstermijnen waarop steeds 25% van het
totaalbedrag voldaan moet zijn.
1e termijn: voor 1 september
2e termijn: voor 1 november
3e termijn: voor 1 januari
4e en laatste termijn: voor 1 maart
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Beroepspraktijkvorming
Onderdeel van beide opleidingstrajecten is een stage, ook wel beroepspraktijkvorming (bpv) genoemd. In elk schooljaar loopt de
student stage, deze vindt plaats naast de lessen.
Stagelopen kun je alleen bij een erkend leerbedrijf. Een deelnemer aan een erkende mbo opleiding bij De Voshaar kan als onderdeel
van zijn/haar opleiding ook in het buitenland stage lopen, wanneer je je voor niveau 4 Coördinator Sportinstructie, Training en
Coaching hebt gekozen is een buitenlandstage zelfs verplicht. Frankrijk, Duitsland, Polen en Canada zijn landen waar De Voshaar
regelmatig praktijklessen verzorgt en waar stagemogelijkheden worden aangeboden. Afspraken over het
beroepspraktijkvormingstraject worden opgesteld in een aparte praktijk overeenkomst met de student, De Voshaar en het
leerbedrijf dat de beroepspraktijkvorming verzorgt.
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Examens Nederlands, Engels en rekenen
Wil je je mbo-diploma halen, dan moet je naast de vakinhoudelijke examens ook examen doen in Nederlands, Rekenen (en
Engels in de opleiding Coördinator Sportinstructie, Training en Coaching)
De examens Nederlands, Rekenen en Engels zijn gedeeltelijk landelijk centraal ontwikkelde examens en kunnen drie maal per
jaar geëxamineerd worden. Voor Loopbaan en Burgerschap, ook een onderdeel van elke mbo opleiding wordt geen examen
afgelegd, maar een inspanningsverplichting geleverd.
Voor de generieke vakken Nederlands, Rekenen en Engels kan vrijstelling worden verleend. Dit kan door studenten zelf
aangevraagd worden op basis van reeds behaalde resultaten. Hiervoor moet bewijslast geleverd worden aan de
examencommissie van De Voshaar, in de vorm van een eerder behaald diploma of deelcertificaat.
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Regelingen en contracten & aanwezigheid lessen en trainingen
Omdat De Voshaar erkende mbo opleidingen aanbiedt, zal zij
conform de onderwijswetgeving een aantal regelingen en
contracten verstrekken.
In de praktijk betekent dit dat elke deelnemer, nadat er een
(positieve) intake heeft plaatsgevonden, een:
• Onderwijsovereenkomst en tijdens de opleiding een
beroepspraktijkvormingsovereenkomst tekent.
• Toegang krijgt tot Magister, waarop het deelnemersstatuut
en de onderwijs- en examenregeling gepubliceerd staat en

Voor een goed verloop van je opleiding volg je in
principe alle lessen. Dit geldt ook voor de generieke
vakken als Nederlands, Rekenen, Loopbaan en
Burgerschap en Engels. De definitieve lestijden
worden ruim op tijd bekend gemaakt.
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Studiefinanciering
De mbo opleidingen van De Voshaar zijn beroeps opleidende leerweg (BOL) opleidingen, die ruimschoots voldoen
aan de wettelijk gestelde urennorm. Indien je 18 jaar of ouder bent en de Nederlandse nationaliteit bezit, en je hebt
je aanvraag ingediend voor de maand waarin je 30 jaar wordt, heb je recht op studiefinanciering en/of een
studielening.
Informatie over studiefinanciering kan je vinden op: http://duo.nl/particulier/studiefinanciering
Onder bepaalde voorwaarden kun je ook als niet Nederlander (met een verblijfsvergunning) in aanmerking komen
voor studiefinanciering. Informeer hiervoor ook bij Dienst Uitvoering Onderwijs.
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Les- en trainingslocatie
De Voshaar opleidingslocatie in Eibergen
Onze overige opleidingslocaties kan men vinden op:
Locatie – Voshaar MBO Outdoorsports & Guiding
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Interesse?
Denk jij dat een erkende mbo opleiding bij De
Voshaar geknipt is voor jou? Neem contact op
en vraag naar de mogelijkheden!
De Voshaar
Winterswijkseweg 17
7152 BV Eibergen
Margot Visser (contactpersoon mbo
opleidingen)
Telefoon: 0031622741038
E-mail: margot@voshaaroutdoor.com
Raoul Kluivers (bevoegd gezag)
Telefoon: 0031654284706
E-mail: info@voshaaroutdoor.com
Internet: www.mbooutdoor.com
www.facebook.com/
VoshaarOutdoorAndEducation
Kvk inschrijfnummer: 08067642 0000

