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Word jij  
de Mondriaan  
van het bewegen?

Opleidings
richtingen
▪ Sport en Bewegen  

(niveau 2, 3 en 4)

Sport en bewegen is niet meer weg 
te denken uit onze maatschappij. 
Veel mensen beleven hier plezier 
aan en willen een gebalanceerd en 
gezond leven leiden.

Bij onze opleidingen leer je hoe 
je verschillende doelgroepen laat 
sporten en bewegen, werk je mee 
aan sportieve evenementen en 
gebruik je sport om mensen zich te 
laten ontwikkelen.

Bij de School voor Lifestyle, 
Sport en Bewegen ga je je 

specialiseren. Je kunt hierbij 
kiezen uit vele vakgebieden 
oa. fitness, beachsporten, 
turnen, voetbaltrainer, skileraar, 
ondernemerschap, ouderen en 
buitensport.

Wij bieden je een goede opleiding 
waarbij het lesgeven en de 
evenementorganisatie op het 
gebied van sport en bewegen 
centraal staan. We hebben 
opleidingen op niveau 2, niveau 3 
en niveau 4, zodat je op je eigen 
niveau kunt studeren. 

Zet de maatschappij in beweging
Hou jij van sporten en zie jij het als een leuke uitdaging om anderen ook 
in beweging te brengen? Zie jij jezelf werken als sportinstructeur, trainer of 
lifestylecoach? Dan is een opleiding in deze sector iets voor jou! 

Wist je dat… 
je les kunt krijgen in onze eigen Chris van Leeuwenhal naast de school 
en op Sportcampus Zuiderpark? Met leslocaties in Den Haag en 
Delft zijn we goed bereikbaar met het OV.
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School voor Lifestyle, Sport en Bewegen
Brasserskade 1
2612 CA Delft
088 666 3635

2e leslocatie: 
Sportcampus Zuiderpark
Meester P. Droogleever Fortuynweg 22
2533 SR Den Haag

Delano

Voor een groep staan, 
dat ligt me wel.

Wil je mijn hele verhaal lezen, 
bezoek dan 
rocmondriaan.nl/
ambassadeur-delano

Kijk voor actuele informatie

Wat kies jij?

rocmondriaan.nl/sport-en-bewegen
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20
21

/2
02

2 
V1

Open Dagen
▪ DINSDAG 10 NOVEMBER 2020 15.00 - 20.00 UUR 

▪ DINSDAG 2 FEBRUARI 2021 15.00 - 20.00 UUR 

▪ DINSDAG 9 MAART 2021 15.00 - 20.00 UUR

TIP! Wil je langskomen? Kijk eerst op de website voor 
mogelijke wijzigingen en actuele informatie.

rocmondriaan.nl/opendagen


