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1.  Lessenreeksen 

 studenten geven een aantal lessen tijdens 1 of meerdere lessenreeksen die vallen 

binnen ons aanbod; 

 studenten assisteren een aantal lessen tijdens 1 of meerdere lessenreeksen die 

vallen binnen ons aanbod. Onder het aanbod vallen de activiteiten van: 

o Sport en Beweeg Mee: sportactiviteiten voor 18+ers en 55+ers 

o Sportlessenreeksen van Buurtsport: sportactiviteiten voor maatschappelijk 

kwetsbare doelgroepen 

o De Antwerpse Zwemschool: zwemlessen voor kinderen 

o Handikid 

o Beweegprikkels  

 

PROFIEL STUDENTEN: 

 studenten die woonachtig zijn of studeren in Antwerpen 

 minimaal 2de bachelor (m.u.v. 7de-jaars studenten sport- en fitnessbegeleider en 

administratieve richtingen secundair) 

 zelfstandig lesgeven in lessenreeks: studenten die minimaal in een 2de bachelor van 

een lerarenopleiding sport- of bewegingsrecreatie zitten. 

 assisteren lesgever in lessenreeks: studenten die minimaal in een 2de bachelor van 

een lerarenopleiding sport- of bewegingsrecreatie of  sport- of 

bewegingsrecreatieopleiding zitten. 

 

WERKWIJZE DOESTAGEAANVRAAG voor lessenreeksen: 

Om lessen te kunnen geven/ ondersteunen, moet een student eerst minimaal 3x een 

kijkstage tijdens eenzelfde lessenreeks hebben vervolledigd. (zie kijkstages boven). 

Daaropvolgend kan een student intekenen op een les(assistentie)opdrachten, via deze 

link: http://www.supersaas.be/schedule/SportingA/observatie_-_les(assistentie) 

 

2.  Evenementen 

 studenten nemen een lesgevende taak op tijdens een eenmalig evenement 

 studenten nemen een ondersteunende taak op tijdens een eenmalig evenement 

PROFIEL STUDENTEN: 

 studenten die woonachtig zijn of studeren in Antwerpen 

 minimaal 2de bachelor (m.u.v. 7de-jaars studenten sport- en fitnessbegeleider en 

administratieve richtingen secundair). 

 zelfstandig lesgeven op eenmalig evenement, zonder voorbereidende taken: 

studenten die minimaal in een 2de bachelor van lerarenopleiding LO of  sport- of 

bewegingsrecreatie zitten. 

http://www.supersaas.be/schedule/SportingA/observatie_-_les(assistentie)


 ondersteunende taak op het evenement, zonder voorbereidende taken: studenten 

die minimaal in het 7de jaar sport- en fitnessbegeleider zitten of een richting in het 

7de jaar die relevant is voor het evenement. 

 lesgevende/ondersteunende taak op het evenement, mét voorbereidende taken: 

studenten die minimaal in het 7de jaar sport- en fitnessbegeleider zitten of een 

richting in het 7de jaar die relevant is voor het evenement.  

 

WERKWIJZE DOESTAGEAANVRAAG voor evenementen: 

Studenten kunnen op doestages intekenen via onderstaande link. Ze moeten zich wel 

eerst registreren: http://www.supersaas.be/schedule/SportingA/Evenementen 

 

 Op doestages zonder voorbereidende taak van oktober tot december: 1 september 

tot 1 maand voor aanvang het desbetreffende evenement (ten laatste 30 

november). 

 Op doestages met voorbereidende taak van oktober tot december: 1 september 

tot 3 maanden voor de aanvang de het desbetreffende evenement (ten laatste 30 

september). 

  Op doestages zonder voorbereidende taak van januari tot juni: 1 september tot 1 

maand voor aanvang het desbetreffende evenement (ten laatste 31 mei). 

LET WEL: per les worden maximaal 3 observerende studenten toegelaten. 

Inschrijven op/annuleren van observatie kan tot 7 dagen voor de les. 

 Op doestages met voorbereidende taak van januari tot juni: 1 september tot 3 

maanden voor aanvang het desbetreffende evenement (ten laatste 31 maart). 

http://www.supersaas.be/schedule/SportingA/Evenementen

