Titel
Onderzoek fysieke toelatingstest CIOS Haarlem
Werkzaamheden bedrijf
Het CIOS Haarlem is de opleiding waar het Centraal Instituut Opleiding Sportinstructeurs ooit (1948)
begonnen is en waarvan er momenteel 5 locaties zijn. Het CIOS Haarlem is een mbo-instelling die
onder NOVA College valt waar studenten worden opgeleid tot Sport- en Bewegingsleider (niveau 2
en 3) en Sport- en Bewegingscoördinator (niveau 4).

Soort stage
Om te worden toegelaten tot de opleiding Nova College CIOS Haarlem moet je met positief resultaat
de intake doorlopen. Een onderdeel van de intake vormt een fysieke test, waarin we als docenten
o.a. beoordelen of de potentiële student de nodige fysieke vaardigheden in huis heeft om deze
opleiding met succes te kunnen volgen. Om het aantal vroegtijdige schoolverlaters te verlagen wordt
de intake aangepast. Hiervoor worden o.a. een aantal nieuwe fysieke testen opgenomen in de
fysieke test.
Eén van de onderzoeksvragen die centraal staat is:
In algemene zin: hoe komt CIOS Haarlem in de komende 10 schooljaren tot een dusdanige invulling
van de intakeprocedure waarmee CIOS Haarlem het aantal vroegtijdig schoolverlaters verder kan
reduceren?
In specifieke zin: hoe betrouwbaar en valide zijn de fysieke testonderdelen om te worden toegepast
als een selectiemiddel voor CIOS Haarlem betreffende de potentiële motorische eigenschappen en
kan worden gekoppeld aan een succesvolle opleiding carrière op CIOS Haarlem.
In deze stage ga je je richten op hoe deze nieuwe testen geïntegreerd kunnen worden. Onderdeel
hiervan vormt:
- Valideren van testen
- Bepalen van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de testen
- Normering van de testen
- Literatuuronderzoek naar diverse motorische testen en de relatie van deze testen met de
beoordeling van een specifieke doelgroep (nl. de potentiële CIOS-student)
- Bepalen van de biologische leeftijd en integratie van de biologische leeftijd in de
beoordeling van de fysieke testen
Vereiste van student en duur van project
Wij zijn geïnteresseerd in studenten die een sterke affiniteit hebben met onderzoek en onderwijs en
die graag op het grensgebied balanceren van onderzoek en praktijk. Dit kunnen Bachelor- of Master
studenten zijn. Bij voorkeur is het een part time stage gedurende het schooljaar 2015 – 2016.
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