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Al fietsend naar mijn werk kom ik  langs de vel-
den van ASV Arsenal. Wat ik daar zie trekt mijn 
aandacht. Jonge mensen die om 8.00 ’s morgens 
al  bezig zijn met het klaarzetten van een veld. 
Actief en enthousiast sturen ze elkaar aan en jut-
ten ze elkaar op. De kenmerkende trainingspak-
ken van Sportacademie Amsterdam zijn zichtbaar 
in de ochtendzon. Een gevoel van trots bekruipt 
me. MIJN Sportacademie Amsterdam. 

Sportacademie Amsterdam is gehuisvest in 
Sporthallen Zuid, op een steenworp afstand van 
de heilige grond van het Olympisch stadion. 

In 2006 begonnen als ‘ROC ASA Sport en bewe-
gen’ met veertig studenten in het OZW gebouw 
aan de Boelelaan, nu inmiddels uitgegroeid 
tot een mooie school met bijna 400 studenten 
in Sporthallen Zuid, een buitengewoon unieke 
locatie. 

Bij een nieuwe locatie hoort ook een nieuwe 
naam en 5 jaar terug werd dan ook ‘Sportacade-
mie Amsterdam’, geboren. 

Sporthallen-Zuid ligt in het hart van de sport-as 
die loopt van de hockeyvelden in het Amster-
damse Bos, via de Bosbaan, het tenniscentrum 
Amstelpark tot aan het Olympisch Stadion.

Het mooie van deze plek is dat je, overal waar 
je kijkt en loopt, met sport in aanraking komt. 
Op de sport-as wordt sport geademd, zo ook bij 
Sportacademie Amsterdam. 

Toch praten we nog steeds over een school. Een 
school waar alles draait om sport, dat dan weer 
wel. Een school waar slechts 100 nieuwe studen-
ten per jaar worden aangenomen. 

Wanneer je in Sporthallen Zuid bent is het eerste 
wat opvalt dat alle studenten in dezelfde kleding 
lopen. Een mooie combinatie van donker- en licht 
blauw. Docenten lopen in rood-zwart, de kleuren 
van Amsterdam. 

De gedachte hierachter is, dat er geen onder-
scheid wordt gemaakt tussen studenten, iedereen 
ziet er hetzelfde uit, blank of zwart, arm of rijk. 

Daarnaast is de uitstraling fantastisch als ieder-
een er hetzelfde uit ziet. Daar wil je bij horen. 

Bij Sportacademie Amsterdam worden jonge 
mensen opgeleid tot sport- en bewegingsleider en 
sport- en bewegingscoördinator. Jonge mensen 
leren hoe ze andere mensen, jong en oud, dik 
en dun, fanatieke of recreatieve sporter, kunnen 
begeleiden bij sporten en bewegen. 

Het belang van sporten en bewegen wordt niet 
alleen in Nederland, maar waar ook ter wereld, 
steeds groter en groter. Door medische ontwik-
kelingen worden mensen steeds ouder en willen 
zij ook langer fit en vitaal zijn. Kinderen maar ook 
ouderen worden dikker, de term ‘obesitas’ is een 
veelgehoorde. Hier zet de overheid dan ook vol 
op in. Nederland moet gezonder worden, mensen 
in Nederland moeten meer bewegen. 

Sportacademie Amsterdam voorziet in deze 
behoefte, wij dienen een maatschappelijk belang. 
Zoveel mogelijk Amsterdammers, Nederlanders 
aan het bewegen zien te krijgen. 

Werken bij een sportclub of sportvereniging waar 
je spelers helpt en begeleidt bij het trainen. Het 
geven van bewegingsadvies en tactische aanwij-
zingen, zodat ze nog beter presteren. Je leert ze 
nieuwe technieken en juicht prestaties toe, maar 
je ziet ook wanneer er problemen zijn en speelt 
hier snel op in. Daarnaast zorg je ervoor dat de 

Bij Sportacademie Amsterdam worden jonge mensen opgeleid 
tot sport- en bewegingsleider en sport- en bewegingscoördinator

sfeer goed is en iedereen het naar zijn zin heeft. 
Aan de gang gaan met een ontzettende variatie 
aan doelgroepen, van jong tot heel oud, van heel 
dik tot dun en van super fanatiek tot recreatief, 
maar ook met mensen met blessures, met een 
lichamelijke of een verstandelijke beperking. 

Zomaar even een greep uit de veelzijdigheid van 
een beroep binnen de sportwereld, een beroep 
dat geleerd wordt bij Sportacademie Amsterdam, 
maar natuurlijk ook in de praktijk. ‘Leren door 
te doen’ is met name in de sport een bekend 
verhaal. 

Binnen de opleidingen is de verdeling tussen 
theorieles en praktijkles namelijk gelijk. 50% van 
de tijd zitten de studenten in de schoolbanken 
en de andere helft van de tijd staan ze op de 

sportvloer, op het veld of liggen ze in het water. 
Daarnaast loop je bij Sportacademie Amsterdam 
ook veel stage. 

Vanaf het begin van de opleiding gaan studen-
ten het werkveld leren kennen. Stage lopen en 
praktijk ervaring opdoen zijn essentiële onderde-
len van een opleiding in het MBO. De eerste drie 
jaar van de Sportacademie staan in het teken van 
de ‘BOS-driehoek’. De studenten lopen stage in 
sportbuurtwerk, in het basisonderwijs of bij een 
sportvereniging. 

Daarnaast kun je je in het tweede en in het derde 
leerjaar specialiseren in een vak. Voorbeelden 
hiervan zijn: fitnesstrainer, voetbaltrainer, tennis-
trainer, hockeytrainer, maar ook sportleider bin-

nen de recreatiewereld van campings en hotels 
of de mogelijkheid om les te geven in zelfverde-
diging. Studenten hebben hier zelf de keuze in 
en het geeft hen de mogelijkheid om specialist te 
worden in een bepaald vak. Een vak dat ze leuk 
vinden en waar ze goed in zijn. 

Kenmerkend voor Sportacademie Amsterdam is 
de intensieve samenwerking met andere sportor-
ganisaties in Amsterdam en omgeving. Zo werken 
wij veel samen met Sportservice Amsterdam. 
Hierbij laten wij onze studenten bijvoorbeeld 
ervaring op doen in de praktijk van het organise-
ren van een Davis cup interland of als coaches bij 

het NK roeien. Het assisteren en ondersteunen bij 
de finale van de Europaleague in de Amsterdam 
ArenA was daarnaast ook een mooi project waar 
we met Sportacademie Amsterdam aan hebben 
deelgenomen. 

In de week voor de mei vakantie zijn al onze 
studenten druk bezig geweest met de Konings-
spelen. Het coachen, begeleiden, aansturen en 
enthousiasmeren van tientallen kinderen, maar 
ook juffen en meesters van bassischolen in heel 
Amsterdam en ook ver daar buiten was weer 
ontzettend mooi en leuk om te doen. 

Kortom: ROC TOP Sportacademie Amsterdam, 
een sportieve school, op een fantastische locatie, 
met stages en samenwerkingsverbanden in het 
mooiste en meest dynamische  werkveld dat je 
kunt bedenken. Een school om trots op te zijn! 
Daar wil je bij horen! 


