
Tweede en derde graad

Onze oud-leerlingen vertellen

hun verhaal…
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’’ Lichamelijke Opvoeding - sport
Ik ben Femke Pellaers en heb Lichamelijke Opvoeding en Sport gevolgd op i-MaS. Voordat ik begon aan de
lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding – Bewegingsrecrea�e had ik al heel wat voorkennis opgedaan
omwille van deze keuze. Natuurlijk is het kiezen van een studierich�ng niet al�jd even gemakkelijk. Mijn
eerste keuze was om binnen te geraken bij Defensie als onderofficier, maar dat is helaas niet gelukt wat een
heel grote teleurstelling was voor mij. Gelukkig had ik een plan B! Omdat ik graag sport en de rich�ng op
i-MaS me interesseerde, heb ik gekozen om hierin verder te gaan. Ondertussen heb ik al veel bijgeleerd
door de stages zoals het omgaan met verschillende lee�ijdscategorieën binnen sport, het organiseren van
spelnamiddagen, het aanleren van verschillende technieken, … Na deze studie van 3 jaar zijn de
mogelijkheden op de werkvloer: LO-leerkracht, personal coach, een job in de eventsector,
fitnessbegeleider, … Maar mijn droom om voor Defensie te werken ga ik niet opgeven. Wanneer ik
afstudeer in deze rich�ng, streef ik ernaar met dit diploma PTI (sportleerkracht) in het leger te worden.

Femke Pellaers Bachelor in onderwijs - Lichamelijke Opvoeding - Bewegingsrecrea�e
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’’ Sport-wetenschappen

Ik ben Sigrid Bertels en maakte In het middelbaar de keuze voor Sport-wetenschappen omwille van mijn
interesse in sport. De rich�ng hee� een uitgebreid sportaanbod met daarnaast wetenschapsvakken die
ervoor zorgen dat je toch erns�g moet studeren en niet zomaar kan freewheelen doorheen je jaar. Nadien
ben ik door mijn interesses bachelor leerkracht Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecrea�e gaan
studeren. Tijdens de sportlessen merkte ik toch dat er een voorsprong was op de andere studenten, ook op
de studenten die van andere sportscholen kwamen. De basis op i-MaS hee� er mee voor gezorgd dat de
prak�jk vlot verliep. De theorie op de hogeschool verloopt sneller en met meer zelfstudie dan in het
middelbaar. Door de wetenschappen was ik wel voorbereid om te studeren, maar het is toch meer dan
verwacht. Zo liet ik te veel leerstof liggen doorheen het jaar waardoor het �jdens de blok serieus inhalen
was. De stages die ik deed varieerden van kleuters tot senioren. Je krijgt in de opleiding echt de kans om te
ontdekken welke doelgroep jou het meest ligt. Zelf heb ik werkplekleren gedaan als laatste stage. Ik mocht
bij MOEV een 3-tal maanden meedraaien en leerde naast het lesgeven ook organiseren. Met mijn diploma
zijn er naast het lesgeven verschillende mogelijkheden op de arbeidsmarkt waarbij sporten centraal staat.

Sigrid Bertels, Bachelor in onderwijs - Lichamelijke opvoeding en Bewegingsrecrea�e.


