
Routeboek
Specialist Sportieve en Gezonde School

SSGS

Dit is het routeboek behorend bij het traject ‘Specialist Sportieve en Gezonde School’
(SSGS). Dit traject is een CPION geaccrediteerde Post-hbo opleiding die zowel tijdens als
na de pabo aangeboden kan worden. De deelnemende opleidingen worden tevens
licentiehouders van dit traject. In dit routeboek staat een overzicht (naar linkjes) die de
opleiding nodig heeft om dit traject met de vastgestelde kaders in te richten en te
implementeren zoals het opleidingskader, modulebeschrijvingen per module,
achtergrondinformatie en PR materiaal. De informatie is in drie stappen verdeeld.

● Stap 1: Start informatie gericht op de achtergrond van het traject en de stappen om
licentiehouder te worden.

● Stap 2: Aan de slag met het traject SSGS op de eigen pabo.
● Stap 3: Cyclus van kwaliteitsontwikkeling binnen het traject.

Stap 1: Start informatie

Website ‘Specialist Sportieve en Gezonde School’- https://www.ssgs.nl/
Inhoud:

● Wat is de rol van de ‘Specialist Sportieve en Gezonde School’?
● Perspectief vanuit verschillende doelgroepen: groepsleerkrachten (post-hbo),

studenten (specialisatie pabo), scholen en ouders.
● Op deze website staan ook de verschillende SSGS licentiehouders.

Digitaal leerpad ‘Specialist Sportieve en Gezonde School op mijn
pabo--https://specialistsportieveengezondeschool.nl
Inhoud:

- De achtergrond, meerwaarde, mogelijkheden, voorwaarden, voorbeelden en doelen
van het traject staan beschreven.

- Opzet en inhoud modules, aantal ec’s en opleidingsvarianten die een opleiding kan
kiezen.

Aanmelden als licentiehouder-https://specialistsportieveengezondeschool.nl
Stappen:

1. Indienen opleidingsbeschrijving aan de hand van het format (zie hoofdstuk 8.4 in
bovenstaand leerpad) en mailen naar Monique van Ark: ark.van.m@hsleiden.nl

2. Keuring opleidingsbeschrijving door de licentiehouders.
3. Bij goedkeuring tekenen van het document ‘Voorwaarden opname CPION register

als licentiehouder SSGS’ (zie hoofdstuk 8.1 in bovenstaand leerpad )
4. Bij goedkeuring en getekend document toegang tot google drive met alle overige

(les)materialen en de literatuur (27 inhoudelijke digitale leerpaden) behorende bij de
modules.



PR via social-kanalen (op dit moment tot herfstvakantie 2021):
- nieuwsbrief via www.ssgs.nl
- blogs via www.ssgs.nl
- Instagram: SSGSopschool
- Facebook: SSGSopschool
- LinkedIn: Specialist Sportieve en Gezonde School

Stap 2: Aan de slag met traject SSGS

Google drive SSGS
Inhoud:

- Elke licentiehouder krijgt toegang tot een map op de google drive SSGS. Dit is een
gezamenlijke drive waar alle algemene informatie m.b.t. het traject in verschillende
mappen staat.

- Elke opleiding heeft daarnaast ook zijn eigen map waarin de lessen worden gezet ter
inspiratie van andere pabo’s. Elke opleiding heeft schrijfrechten in de eigen lesmap
en leesrechten in de andere mappen.

- De inhoud mag alleen gebruikt worden voor het onderwijs van de (ingedaalde)
post-hbo SSGS.

Opbouw van google drive- wat staat in welke map?

A. Google drive SSGS - map algemeen - map algemeen
Inhoud:
- Visie SSGS
- Profiel en raamwerk SSGS
- Aanvraag CPION certificaat SSGS
- Forat opleidingsbeschrijving SSGS voor aanmelden
- Voorwaarden opname CPION register als licentiehouder SSGS
- Overzicht contactpersonen per pabo

B. Google drive SSGS - map algemeen - map leerpaden
Inhoud:
- Filmpje met uitleg over de leerpaden
- Handleiding leerpaden studenten inclusief FAQ voor studenten
- Handleiding leerpaden docenten inclusief FAQ voor docenten

Deze handleiding is ondersteunend bij het werken met de leerpaden. Hierin staat ook
beschreven hoe de studenten en docenten gekoppeld kunnen worden aan de
leerpaden.

- Map verbeterpunten en opmerkingen leerpaden.
In deze map zet elke docent de verbeterpunten en/of opmerkingen die ze
tegenkomen in de leerpaden. Tijdens de jaarlijkse kwaliteitsdag worden deze in de
revisie ronde meegenomen. Alle docenten hebben schrijfrechten in deze mappen.



C. Google drive SSGS - map algemeen - map modulebeschrijvingen
Inhoud:
- Per module (1,2 of 3) de algemene module beschrijving.

Deze kan elke opleiding gebruiken en desgewenst aanpassen voor de eigen
opleiding.

- Map achtergrondinformatie traject.
Er zijn onder andere colleges opgenomen over ‘veranderingsprocessen binnen de
school’. Dit is de rode draad van de SSGS. Het is aan te raden deze colleges als
docent te bekijken.

D. Google drive SSGS - map algemeen – PR
Inhoud:

In deze map staat promotiemateriaal dat naast de site www.ssgs.nl, LinkdIn
(Specialist Sportieve en Gezonde School), Facebook (SSGS op school) en
Instagram (SSGS op school) gebruikt kan worden voor de promotie van het traject op
de eigen opleiding.

- Logo en achtergrond
In deze map staat het landelijke SSGS logo (versie 2018) en verschillende
afbeeldingen die als achtergrond gebruikt kunnen worden. Het logo wordt op het
CPION certificaat gezet. We vragen deelnemende opleidingen dit logo ook te
gebruiken binnen de eigen opleiding bij  uitingen m.b.t. de SSGS in bijvoorbeeld
studentenhandleidingen, bij powerpointpresentaties e.d.

- Animatie filmpje
In september 2020 is een mooi animatiefilmpje ontworpen over de rol van de
SSGS’er. Er is een kort filmpje dat als promotie kan worden gebruikt en een langer
filmpje dat meer verdieping geeft. Ook zijn er filmpjes met ondertiteling. Aangeraden
wordt deze op websites te zetten, zodat de lezer geen geluid nodig heeft om het
filmpje te volgen. In deze map zijn ook de afbeeldingen uit het filmpje te vinden. Deze
kan elke opleiding naar wens gebruiken als ondersteuning bij het traject.

- Tekeningen SSGS
In deze map staan tekeningen en een filmpje (2018) over de rol van de SSGS.
Ondertussen zijn kleine dingen wellicht iets scherper gezet. Kijk dus kritisch
waarvoor je het gebruikt.

- Artikelen SSGS
In deze map staan drie  inhoudelijk artikelen over de rol en mogelijkheden van de
specialist. Deze kunnen verspreid worden om de meerwaarde van de SSGS’er in de
praktijk te verduidelijken..

E. Google drive SSGS - map per opleiding
Inhoud:
- Elke opleiding heeft zijn eigen map
- Deze map bevat 4 mappen: algemeen, module 1, module 2 en module 3
- De deelnemende opleidingen beschrijft kort (+- 1 A4) hoe het traject bij op de pabo

vorm wordt gegeven.
- Elke opleiding  zet zijn gegeven lessen in de juiste map ter inspiratie voor andere

pabo’s



F. Google drive SSGS - map algemeen- kwaliteitszorg
Inhoud:
- Document ‘doelen en onderwerpen jaarlijkse kwaliteitsdag’. Hierin staat wat tijdens

de evaluatiedag besproken wordt.
- Document met evaluatie planning voor de verantwoordelijke pabo die in het

betreffende jaar de evaluaties regelt. De planning geeft aan wat er in welke maand
voorbereid moet worden.

- Document ‘evaluatie traject opzet mails naar licentiehouders’. Dit document gebruikt
de verantwoordelijke pabo die in dat jaar de  evaluaties regelt.

- Document ‘evaluatieformulieren docent en student alle modules’. Hierin staan de
linkjes naar evaluatieformulieren per module voor docenten en studenten. De
evaluaties worden na elke module gebruikt en elk jaar vindt een update plaats.

- Beschrijving jaarplanning evaluatie voor deelnemende pabo’s en de pabo die
verantwoordelijk is voor het uitrollen van de evaluaties.

- Document ‘jaarlijkse kwaliteitsrapportage’ van het betreffende jaar. Hierin vind je de
evaluatie die jaarlijks naar het CPION gaat vanuit de licentiehouders.

Leerpaden SSGS
Het digitale boek SSGS- https://specialistsportieveengezondeschool.nl:

- Toegang docent/student
Als licentiehouder krijg je toegang tot 27 leerpaden SSGS, deze vormen samen het
digitale theorieboek van het traject. Als docent kan je de studenten laten koppelen
aan de leerpaden, zie google drive SSGS - Algemeen - leerpaden -
docenthandleiding.

- Er zijn per module leerpaden ontwikkeld.
Hierin staat de verplichte theorie van het traject voor de student. Studenten en
cursisten krijgen toegang en volgen deze leerpaden als voorbereiding op de
werkcolleges.

- Volgen van voortgang en antwoorden
Docenten kunnen de antwoorden van de studenten op de vragen in een leerpad
overzichtelijk per groep of individueel bekijken en afhankelijk van de inhoud tijdens
het college bespreken en/of verdiepen en de voortgang van de student volgen.

- Leerpad ‘Inhoudsopgave leerpaden’
In dit leerpad kan je gemakkelijk de inhoud van de verschillende leerpaden
terugvinden

- Overzicht van de vragen / opdrachten per leerpad.
Vanaf het studiejaar 20/21 zijn alle vragen uit een leerpad toegevoegd in een
document op de eerste pagina van het leerpad. Voordeel hiervan is dat de studenten
dit document mee kunnen nemen naar de school om te onderzoeken wat het
antwoord is voor hun school.

- Extra informatie m.b.t werken met de leerpaden
Zie google drive SSGS - Algemeen - leerpaden.

- Veilige verbinding via SURF-connect.
- Het is alleen toegestaan (delen) van de inhoud van de bestanden in te zetten voor

het onderwijs van de (ingedaalde) post-hbo SSGS.



Opbouw van de leerpaden - wat wordt wanneer aangeboden?

- Module 1:
Algemeen:

- Inleiding module 1
- Specialist als veranderaar 1

Beweegcontexten:
- Buitenspelen
- Sportieve evenementen
- Sportstimulering

De leerpaden van module 1 hangen niet aan 1 college. Dit betekent dat je
hoofdstukken als voorbereiding kunt opgeven (zoals je normaal hoofdstukken uit een
theorieboek opgeeft). Tussen A, B en C zit geen vaste volgorde.

- Module 2:
Algemeen:

- Inleiding module 2
- Specialist als veranderaar 2
- Terugblik en de gevolgen voor school

Bewegen als middel:
- Bewegen als middel introductie
- Bewegen als middel voor kwalificering
- Bewegen als middel voor persoonsvorming
- Bewegen als middel voor socialisering
- Bewegen als middel, bewegen in de buitenruimte

Voeding:
- Voeding, Inleiding Gezonde School thema voeding
- Voeding en gezondheid
- Voeding en de maatschappij
- Voeding en educatie
- Voeding en schoolbeleid

De leerpaden uit module 2 kunnen per leerpad aan een college worden gehangen.
- Module 3:

Inleidende leerpaden:
- Inleiding module 3
- Specialist als veranderaar 3

Gezonde School thema’s:
- Welbevinden
- Bewegen en Sport
- Voeding
- Fysieke Veiligheid
- Mediawijsheid
- Milieu en Natuur
- Relaties en Seksualiteit
- Roken en Alcohol



Stap 3: Evaluatie, verbetering en up-to-date houden traject
SSGS
Als licentiehouder ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor het evalueren, verbeteren en
up-to-date houden van het traject.

Wat moet er elk jaar gebeuren?
- Kwaliteitsdag

Er wordt in juni een kwaliteitsdag gehouden, waarin we het traject evalueren, herijken
en verbeteren. Hoe dit vorm wordt gegeven staat beschreven in verschillende
documenten op google drive SSGS  - algemeen- kwaliteitszorg.

- Jaarlijkse evaluaties
Er zijn studentevaluaties, docentevaluaties en werkvveldevaluaties.De linkjes van de
student- en docentevaluaties worden aan het eind van elk semester verspreid onder
de betrokken docenten van de licentiehouders. Zij dragen zorg dat ze worden
ingevuld. Voor de koppelingen naar de evaluaties zie google drive SSGS -
algemeen- kwaliteitszorg - evaluatieformulieren.

- Contact leggen met het LOT (Landelijke Organisatie Thema-instituten)
De vraag is of ieder betrokken instituut de leerpaden van hun eigen thema willen
doornemen en willen aangeven of er verouderde en/of foutieve informatie in staat
en/of er nieuwe informatie beschikbaar is welke een toegevoegde waarde hebben
voor het leerpad. Dit wordt tijdens de kwaliteitsdag opgenomen in de leerpaden.

● Jaarlijks aanmelden van betrokken studenten en docenten voor toegang tot de
leerpaden
Elke licentiehouder moet individueel de gegevens van studenten en docenten
aanleveren bij tumult. Voor de werkwijze zie google drive SSGS - algemeen -
leerpaden - docentenhandleiding.

- Aanvragen post-hbo diploma SSGS bij CPION
Elke licentiehouder moet individueel de post-hbo diploma’s bij CPION aanvragen aan
het eind van module 3. Dit aanvragen kent een volgorde van aanmelden van de
kandidaten en welk traject tot definitief doorgeven van de geslaagde studenten. De
afstudeerdatum van het SSGS moet in verband met een post-hbo diploma na de
datum zijn van het Pabo diploma. Voor de werkwijze zie google drive SSGS -
algemeen - algemeen - Aanvraag CPION certificaat SSGS


