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VOORWOORD

Angerenstein SB (Sport en Bewegen) is een complete serie leermiddelen voor het
kwalificatiedossier Sport en Bewegen. Angerenstein SB bestaat uit boeken met theorie en
opdrachten, online verdiepingsstof en digitale toetsen.

Dit boek is een van de vijf boeken voor de basiskerntaken van het kwalificatiedossier Sport
en Bewegen op mbo-niveau 3 en 4. In het volgende schema staan de boeken van Angerenstein
SB.

Coördinator sport, bewegen en gezondheidCoördinator buurt, onderwijs en sportNiveau 4

•• Sport, bewegen en gezondheid, deel 1BOS-medewerker

• Sport, bewegen en gezondheid, deel 2

Coördinator sportinstructie, training en coachingCoördinator sport- en bewegingsagogie

• Bewegingsagoog, deel 1

• Bewegingsagoog, deel 2

Sport- en bewegingsleiderNiveau 3

• De sportleider als lesgever (kerntaak 1, deel A)

• De sportleider als begeleider, deel 1 (kerntaak 1, deel B)

• De sportleider als begeleider, deel 2 (kerntaak 1, deel B)

• De sportleider als trainer-coach (kerntaak 1, deel C)

• De sportleider als organisator en SB-functionaris (kerntaken 2 en 3)

De opbouw van de leereenheden
Ieder boek bevat leereenheden die de sport- en bewegingsleider in opleiding gedurende zijn
of haar opleiding veelvuldig zal raadplegen. Deze leereenheden bestaan uit:
• theorie (+ online verdiepingsstof)
• casuïstiek
• verwerkingsopdrachten
• digitale toetsen.

Theorie
De leereenheden bevatten de informatie die relevant is voor de sport- en bewegingsleider
in opleiding. De theorie wordt verlevendigd met voorbeelden uit het SB-werkveld. Aanvullende
informatie vind je in de verdiepingsstof die beschikbaar is op www.angerenstein.nl/sb.

7



Casus
De casus bestaat meestal een situatie waar een sport- en bewegingsleider tegenaan kan lopen
in beroepspraktijk. Aan de hand van een aantal kennis- en vaardigheidsopdrachten probeer
je te bedenken wat je het best in deze situatie zou kunnen doen.

Verwerkingsopdrachten
Bij iedere paragraaf van een leereenheid hoort een aantal verwerkingsopdrachten. Deze
opdrachten helpen je de informatie uit de theorie te verwerken. Doordat je actief met de
informatie aan de slag gaat, onthoud je de informatie beter. Bij iedere opdracht staat welk
theoriedeel je kunt gebruiken om de opdracht op te lossen.

Je kunt zelf kiezen of je de opdrachten alleen maakt of met een groepje. Ook is het mogelijk
om de opdrachten eerst alleen te maken en daarna met een groepje medestudenten. Bij
sommige opdrachten, zoals de woordspin, werk je in een groepje. Je kunt zelf kiezen welke
opdrachten je maakt. Soms zit er voor een deel overlap in de opdrachten. De opdrachten
worden langzaam maar zeker moeilijker. Bij de eerste opdrachten ligt het accent op kennis,
bij de laatste opdrachten gaat het meer om het begrijpen en toepassen.

Verwijzingen
Bij sommige verwerkingsopdrachten of theorie staat een verwijzing naar de website van
Angerenstein SB. Daar vind je dan de bron (bijvoorbeeld een filmpje, afbeelding of website)
die je nodig hebt bij het maken van de opdracht.

Digitale toetsen
Bij iedere leereenheid kun je een nulmeting doen waarmee je kunt laten zien wat je al kent
en kunt. Je weet dan bijvoorbeeld aan welke onderwerpen je nog extra aandacht moet
besteden. Zodra je een leereenheid hebt afgerond, kun je een eindtoets maken. Daarmee laat
je zien wat je hebt geleerd. Beide toetsen bevatten vragen over alle leerdoelen van de
leereenheid.

Veel plezier en succes met het werken met Angerenstein SB!
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L E E R E E N H E I D

01
DE COÖRDINATOR SPORT- EN

BEWEGINGSAGOGIE

De coördinator sport- en bewegingsagogie werkt met zeer uiteenlopende individuele deelnemers
en groepen. Het gaat om mensen met een of meerdere beperkingen op het gebied van
lichamelijk, sociaal, psychisch of cognitief functioneren. Ook de doelen waaraan de
bewegingsagoog werkt lopen behoorlijk uiteen. Deze kunnen het bijdragen aan de participatie
en integratie van bepaalde individuen of groepen zijn, maar het kan ook gaan om activering,
bewegingsvaardigheden, sociale vaardigheden en het versterken van persoonlijke
eigenschappen.
Als coördinator sport- en bewegingsagogie werk je meestal samen met andere disciplines. Dat
kunnen medewerkers zijn vanuit een (para)medische of agogische discipline. Zo’n
multidisciplinair team stelt een plan op voor de betreffende cliënt. Op basis van dit plan stelt
de bewegingsagoog een bewegingsagogisch plan op. Het plan kan ook betrekking hebben op
een bepaalde groep deelnemers met eventueel individuele accenten.
Om de doelstellingen te bereiken maakt de bewegingsagoog gericht gebruik van uiteenlopende
sport- en bewegingsactiviteiten, organisatievormen, groeperingsvormen en didactische
werkvormen.
Daarnaast verricht de bewegingsagoog nog allerlei overige werkzaamheden, zoals rapporteren,
vergaderen, archiveren en het organiseren van, meestal sportieve, overige activiteiten. Tot slot
wordt van de bewegingsagoog verwacht dat hij de afdeling ook beleidsmatig ondersteunt.

Deze leereenheid besteedt aandacht aan de functie, de taken, het werkveld en de kwaliteiten
van de coördinator sport- en bewegingsagogie. Aangezien de bewegingsagoog te maken heeft
met complexe, soms kwetsbare doelgroepen, krijgt de professionele houding van de
bewegingsagoog speciale aandacht. Tot slot gaan we in op de verschillende doelgroepen
waarmee de sport- en bewegingsagoog te maken kan krijgen.
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