
 

 
 

 
 
 

Aanmeldprocedure Opleiding tot Leraar van de eerste graad in 
Lichamelijke Opvoeding (ALO)  
studiejaar 2023-2024  

 
De ALO opleiding is onderdeel van het Instituut voor Sportstudies.  

 
Vooropleiding 
Voor ALO geldt dat je een diploma moet hebben van één van de volgende vooropleidingen: 

1. Vwo-profiel-diploma; 
2. Havo-profiel-diploma; 
3. Mbo-diploma niveau 4; 
4. of een getuigschrift dat naar het oordeel van de dean op advies van de toelatingscommissie 
gelijkwaardig is aan 1, 2 of 3. 
 

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de bovengenoemde vooropleidingseis, dan kun je bij de 
opleiding een verzoek indienen voor een 21+-vooropleidingonderzoek. Geef dit aan in studielink. Kies 
hiervoor als vooropleiding Colloquium Doctum. Nadere inlichtingen hierover kunnen worden 
verkregen via sportstudies@org.hanze.nl. Opgave is mogelijk tot 1 mei 2023. 

 
Instroom in een hoger studiejaar of een verkorte opleiding 
Instroom in een hoger studiejaar of een verkorte opleiding is mogelijk als je in het bezit bent van een 
propedeuse van een HBO of universiteit of een voltooide HBO- of WO-opleiding en nadat je bij de 
opleiding een assessment met een positief resultaat hebt afgesloten. Nadere inlichtingen hierover 
kunnen worden verkregen via sportstudies@org.hanze.nl.  
Opgave voor het assessment is mogelijk tot 1 mei 2023. Je meldt je daarvoor aan via 
www.studielink.nl. Let op dat je aanvinkt dat je wilt instromen in een hoger studiejaar (Starten in het 
eerste jaar op Nee zetten). 
 
Aanmeldingsprocedure ALO voor studiejaar 2023-2024 
De ALO is een opleiding met aanvullende eisen. De opleiding neemt contact met jou op over de 
toelatingsprocedure, nadat je je bij Studielink hebt ingeschreven. Dus ga vóór 1 mei 2023 naar 
www.studielink.nl om je in te schrijven. Kies hier voor de opleiding: ALO (B Opleiding tot Leraar van de 
eerste graad in Lichamelijke Opvoeding). Het Crohonummer is 35025.  
 
Omdat de ALO een opleiding is met aanvullende eisen, bieden we geen studiekeuzecheck aan. 
 
Motorische vaardighedentest en SportMedisch GeschiktheidsOnderzoek 
De aanvullende eisen voor de ALO bestaan uit de volgende onderdelen 

• een motorische vaardighedentest, 
• een sportmedisch geschiktheidsonderzoek (SMGO) (kosten ± € 135,- incl. BTW). 

Dit zijn de aanvullende eisen voor toelating tot de ALO. Deelname aan deze onderdelen is verplicht en 
alleen bij een positief resultaat kun je toegelaten worden.  
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Inhoud SportMedisch GeschiktheidsOnderzoek (SMGO) 
Je ontvangt een oproep voor het SMGO via de administratie van de opleiding, samen met een 
medisch vragenformulier. 
Kandidaten die recent (minder dan 12 maanden voor aanvang van de studie) geschikt verklaard zijn via 
sportmedisch onderzoek bij een SMA (Sport Medisch Adviescentrum) of Sportmedische Afdeling in verband met 
toelating tot een andere sportopleiding moeten wel het vragenformulier opsturen en een (kopie van het) 
onderzoeksverslag. De arts bepaalt of dit medisch onderzoek voldoende is voor toelating tot de ALO.  

 
• De opleiding stelt i.v.m. de inhoud van het programma een SMGO verplicht, om enerzijds 

risico’s voor de student als gevolg van gezondheidsproblemen te vermijden. Anderzijds om te 
bepalen of de gezondheidstoestand van de student zodanig is dat een succesvolle 
studieloopbaan niet gehinderd wordt. 

• Het SMGO bestaat uit een screenend orthopedisch, internistisch en neurologisch onderzoek 
en is specifiek gericht op de belasting van de studie. 

• De kosten van het onderzoek bedragen ca. € 135,-, (incl. BTW). 
• De duur van het onderzoek is ongeveer 30-45 minuten.  
• De kosten zijn voor rekening van de kandidaat. De rekening wordt na het onderzoek 

thuisgestuurd. 
•  Naar aanleiding van de verzamelde gegevens worden er eventueel schriftelijke adviezen 

gegeven om de fysieke toestand te optimaliseren. 
• De uitslag wordt in de meeste gevallen direct bekend gemaakt. De uitslag omtrent de 

geschiktheid wordt (zonder medische details) aan de directie van de opleiding bekend 
gemaakt. 

 

Bij de motorische vaardighedentest willen wij weten over welke vaardigheden je beschikt en welke jij 
je eigen kunt maken. Het gaat hierbij niet alleen om wat je kunt, maar ook of je leerbaar/ trainbaar 
bent en je (verder) kunt ontwikkelen. Basisvaardigheden van de domeinen Gymnastiek/Turnen, 
Zwemmen, Atletiek, Spel en Bewegen & Muziek zullen centraal in deze test staan. De beschrijving van 
de onderdelen kun je zien op volgende pagina. Hierbij gaat het om het demonstreren van een eigen 
voorbeeld, maar ook om het hanteren van andere rollen, de zogeheten meervoudige 
deelnamebekwaamheid. Er wordt gekeken hoe je nieuwe informatie verwerkt en welk resultaat dit 
oplevert. Tot slot zijn aspecten als attitude, instelling, opstelling, lichaamstaal, interactie, gedrag in de 
groep en omgaan met feedback mede bepalend voor selectie en advies. Ten aanzien van het borgen 
van de veiligheid dien je, om deel te mogen nemen aan de motorische vaardighedentest (en om 
vervolgens toegelaten te kunnen worden tot de ALO), over een goede zwemvaardigheid te beschikken. 

Je zult uitgenodigd worden voor een motorische 
vaardighedentest op één van de volgende dagen: 25 april 
2023, 9 juni 2023, 15 juni 2023 of 20 juni 2023. De 
motorische vaardighedentest duurt de hele dag.  

 
De inschrijving is pas definitief op het moment dat je aan alle inschrijfverplichtingen hebt voldaan. 
Zowel het voldoen aan de aanvullende eisen, als de betaling van het collegegeld en ook het uploaden 
van je diploma moet uiterlijk 1 september 2023 in orde zijn. 
Als zowel de motorische vaardighedentest als het SMGO met een positief resultaat zijn afgesloten, 
ontvang je een bewijs van de opleiding ALO dat je voldaan hebt aan de aanvullende eisen.  

Meld je voor 15 maart 2023 aan.  
Dan weet je op tijd of je toelaatbaar 
bent. 
 



 

 
 

 
 
 

 

Motorische vaardighedentest  
Onderstaande activiteiten zijn een leidraad voor je voorbereiding.   
 
Atletiek (indoor) 
 
Coördinatievormen over 
markeringsdopjes 
Lopen/hinken/huppen over 
markeringsdopjes, waarbij diverse 
bewegingen worden gecombineerd. 
 
Kogelstoten  
Techniek en afstand  
- dames 3 kilogram 
- heren 4/5 kilogram 
  
Hordenlopen 
Hordenlopen wordt aangeleerd en 
beoefend, waarna het resultaat 
wordt beoordeeld. 
 
Bewegen op muziek 
 
Muzikale vaardigheden: 
In de maat kunnen bewegen. 
 
Danstechnische vaardigheden: 
1. Basispassen uit het deelgebied 
‘conditionele vormen op muziek’ 
(aerobics) uit kunnen voeren. 
2. Basispassen en stijlspecifieke 
passen/technieken uit het 
deelgebied ‘jazz- en eigentijdse 
dansvormen’ (hiphop) uit kunnen 
voeren in een dansfrase (routine). 

 
Gymnastiek/Turnen 
 
Demonstreren van en hulpverlenen 
bij: 
 
Grondgymnastiek 
- rollen voor- en achterover; 
- handstand-doorrol; 
- radslag. 
  
Rekstok (laag) 
- borstwaartsom; 
- Buikdraai achterover 
- ondersprong. 
  
Springen 
Kast lengte:  
- spreidsprong en hurksprong. 
  
Spel (indoor) 
 
Werpen en vangen: 
Technisch goed uitvoeren 
basistechniek werpen en vangen van 
een (tennis) bal (in een dynamische 
oefenvorm). 
 
Basketbal 
1. Demonstreren van basis technieken 
(in een dynamische oefenvorm) van: 
- bounce en chess pass, 
- set shot en lay-up. 
2. Toepassen van bovenstaande 
technieken in eindspel 3:3. 

 
Volleybal 
1. Demonstreren van 
basistechnieken (in dynamische 
oefenvorm) van: 
- Service techniek (onderhands); 
- Pass techniek (onderhands); 
- Set-up techniek (bovenhands). 
2.  Toepassen van bovenstaande 
technieken in eindspel 4:4. 
 
  
Zwemmen 
Startsprong, gevolgd door schoolslag 
(2 x 25 m). 
 
Rugcrawl (1 x 25 m). 
 
Borstcrawl (1 x 25 m). 
 
Ringduiken 
Met een hurksprong te water gaan, 
met een hoekduik naar de bodem 
duiken (2.60 meter) en 
achtereenvolgens 3 ringen 
opduiken. 
 
Wrikken op de rug (5 m) 

 

Zie ook de website van de ALO voor filmpjes over de onderdelen van de motorische vaardighedentest. 
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