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S P O RT W E T E N S C H A P P E N
A S O

Ontdek het in deze folder!

DOMEINSPECIFIEKE 
VAKKEN

Wetenschappen en wiskunde
Bewegingswetenschappen
Sport

AANBOD - Multidisciplinaire benadering van het 
wetenschapsdomein van de bewegende mens
- Actieve werkvormen 
- Op een gezonde manier sporten en bewegen
- Attitudes aanleren om een levenslange fitte 
levensstijl te behouden 
- Zelfkennis en persoonlijkheidsvorming
- Sociale ontwikkeling 
- Communicatieve vaardigheden ontwikkelen
- Organisatorisch sterk worden
- Kritische houding aannemen

PRAKTISCH +

THEORETISCH +++

PRAKTIJKLESSEN OP 
VERPLAATSING

Wekelijks
Project Sport > Axion
Zwemmen > Stedelijk zwembad Geel

Jaarlijks
Sportstages

TOEKOMST-
MOGELIJKHEDEN

Academische bacheloropleidingen 
(en masteropleidingen)
Lichamelijke opvoeding en 
bewegingswetenschappen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Chemie, fysica, biologie, biomedische 
wetenschappen
Farmaceutische wetenschappen 
...

Professionele bacheloropleidingen 
in het hoger onderwijs
Sport en bewegen
Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair 
onderwijs
Ergotherapie
Sportmanagement en – organisatie
Voedings- en dieetkunde
Toerisme en recreatiemanagement 
...



T S O  S P O RT
T S O

Leg je voor jezelf de lat hoog genoeg 
om grenzen op sport- en 
leergebied te verleggen?

Ben je kritisch ingesteld? 

Beschik je over het nodige 
organisatorisch talent?

Heb je voldoende doorzettingsvermogen 
om disciplines waar je wat minder aanleg 
voor hebt toch onder de knie te krijgen?

Wil je leren om voor een groep te staan 
en de leiding te nemen? 

Kan je goed samenwerken met anderen? 

Bezit je een goede fysieke conditie 
en voldoende motorische vaardigheden?

Ben je gepassioneerd door het observeren en 
ontleden van de bewegende mens?

Heb je een sterke interesse in wetenschappen?

Ben jij een sportleerling? 

Antwoord je vaak ja op bovenstaande vragen, dan is een sportgerelateerde richting zeker iets voor jou. 

Bij GO! Geel kan je binnen het studiedomein sport kiezen voor twee niveaus.
> Vertrek je graag vanuit de theorie om zo te ontdekken hoe het bewegingsmechanisme van de mens werkt? Dan is 
sportwetenschappen misschien wel iets voor jou. In deze studierichting benader je de bewegende mens vanuit een breed 
wetenschappelijk aanbod.
> Ervaar je liever vanuit het sporten zelf de werking van de bewegende mens? Dan raden we TSO-sport aan. Door de 
verschillende sporttakken uitgebreid te beoefenen zal je de theorie achter deze bewegingen ontdekken.

Heb je een goede studiehouding en wil je later 
nog verder studeren?

DOMEINSPECIFIEKE 
VAKKEN

Sport
Bewegingswetenschappen
Wetenschappen

AANBOD - Op een gezonde manier sporten en 
bewegen
- Attitudes aanleren om een 
levenslange fitte levensstijl te 
behouden 
- Zelfkennis en 
persoonlijkheidsvorming
- Sociale ontwikkeling 
- Communicatieve vaardigheden 
ontwikkelen
- Organisatorisch sterk worden
- Kritische houding aannemen
- Vanuit praktijk link naar theorie 
leggen
- Actieve werkvormen 

PRAKTISCH ++

THEORETISCH +++

PRAKTIJKLESSEN OP 
VERPLAATSING

Wekelijks
Project Sport > Axion
Zwemmen > Stedelijk zwembad Geel
Jaarlijks
Sportstages

TOEKOMST-
MOGELIJKHEDEN

Professionele bacheloropleidingen 
Sport en bewegen
Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, 
Secundair onderwijs
Ergotherapie
Sportmanagement en – organisatie
Voedings- en dieetkunde
Toerisme en recreatiemanagement 
...
Sportclub en/of fitnessbegeleider 
(Se-n-Se)

Politie of andere uniformberoepen

Academische bacheloropleidingen 
Opmerking: Deze opleidingen zijn wel sterk 
theoretisch, waardoor de bagage voor 
sommige richtingen te beknopt kan zijn. 
We adviseren om eerst te starten met een 
professionele bachelor en later via een 
schakelprogramma de overstap te doen.

Beantwoord deze vragen en ontdek snel het antwoord!


