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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 drie boeken voor de basis- en profielkerntaak van het kwalificatiedossier
Dienstverlening Sport en Recreatie op mbo niveau 2. In het volgende schema staan de boeken
van Angerenstein SB niveau 2.

Dienstverlening Sport en RecreatieNiveau 2

• Dienstverlening Sport en Recreatie - basisboek (kerntaak B1-K1)

• Introductie en toezicht houden in de Sport en Recreatie, profielboek 1

(kerntaak P3-K1)

• Assisteren en begeleiden in de Sport en Recreatie, profielboek 2

(kerntaak P3-K1)

• BPV-opdrachten.

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 dienstverlener Sport en
Recreatie 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.

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

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
Zodra je een leereenheid hebt afgerond, kun je een eindtoets maken. Daarmee laat je zien
wat je hebt geleerd. De toets bevat vragen over alle leerdoelen van de leereenheid.

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

01
WERKZAAMHEDEN

VOORBEREIDEN

Inleiding

In de sport- en recreatiesector werk je samen met collega’s en je leidinggevende. Je verricht
veel verschillende werkzaamheden. Je assisteert bij sport- en recreatieactiviteiten en in de
horeca. Je begeleidt en communiceert met gasten, voert eenvoudig onderhoud uit en houdt
toezicht. Je bent een duizendpoot en er is altijd wat te doen.

De inhoud van deze leereenheid
1.1 Planmatig werken
1.2 Het werkplan
1.3 Andere planningshulpmiddelen
1.4 Samenwerken en afstemmen

Ervaring uit de praktijk
‘Nog niet zo lang geleden ben ik in dit sport- en wellnesscentrum begonnen als medewerker
sport en recreatie. Tegenwoordig begeleid ik klanten in het fitnesscentrum. Soms gebeurt er
een ongelukje en moet ik de accommodatie zelf schoonmaken.
We hebben ook een zwembad en geven zwemlessen aan jonge kinderen. Daar ben ik als
medewerker sport en recreatie begonnen. Zo af en toe help ik nog wel eens mee in het
zwembad. Naast het opvangen van de kinderen en het helpen bij de zwemlessen moet je
vooral het zwembad en de kleedruimten schoonmaken en toezicht houden.
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Ook organiseren we spelenmiddagen. Dat vind ik erg leuk, maar daar komt heel wat bij kijken.
Het ziet er eenvoudiger uit dan het is. We bereiden dat met het team altijd heel goed voor
en maken een werkplan. Gelukkig hebben we een goed team dat goed samenwerkt.’

Een goede voorbereiding voorkomt dat je onnodig lang over de werkzaamheden doet of dingen
vergeet. Wanneer je planmatig te werk gaat, kun je je werk beter doen. Een goede samenwerking
met je collega’s en je leidinggevende is ook van belang om goed werk te leveren. Daarover gaat
deze leereenheid.

De inhoud van deze leereenheid
1.1 Planmatig werken
1.2 Het werkplan
1.3 Andere planningshulpmiddelen
1.4 Samenwerken en afstemmen
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CASUS

HET HOCKEYTOERNOOI

‘B-sticked’ is een groot hockeytoernooi op de Arnhemse Mixed Hockeyclub Upward in
Arnhem, met jaarlijks ongeveer vijfhonderd deelnemers. De deelnemers zijn in de leeftijd
van 16-17 jaar en zij verblijven een weekend lang op het toernooi. Ze slapen in tenten op
het terrein en krijgen ontbijt, lunch en avondeten in het clubhuis van Upward.

Een weekend lang zal gestreden worden op de hockeyvelden om de befaamde
B-stickedcup. Naast hockey zijn er andere sport- en spelactiviteiten, zoals een grote
zeskamp.

Een groot evenement als B-sticked vereist een goede planning en voorbereiding. Naast
het hockeytoernooi zelf moet er gezorgd worden voor de veiligheid, de horeca, het
schoonmaken, de logistiek en de dagelijkse gang van zaken. Daarom zijn er binnen
B-sticked commissies gemaakt die elk verantwoordelijk zijn voor de planning en uitvoering
van één specifiek onderdeel. Deze commissies worden op hun beurt weer aangestuurd
door het bestuur, dat uit vijf mensen bestaat. Zij zijn eindverantwoordelijk voor het goed
en veilig verlopen van het toernooiweekend.

Thomas en Kasia zijn beiden commissieleden binnen de commissie Sport en Spel en zijn
verantwoordelijk voor het uitvoeren en begeleiden van de zeskamp. Een hele
verantwoordelijkheid, want ze moeten zorgen dat alle zes onderdelen goed verlopen.
Eerst gaan ze aan de slag met een werkplan, waarin ze beschrijven welke onderdelen aan
bod komen, hoeveel mensen elk onderdeel moeten begeleiden en welke
veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen.
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Suggesties voor het gebruik van het praktijkvoorbeeld
Met dit praktijkvoorbeeld willen we jou alvast aan het denken zetten over de onderwerpen
uit deze leereenheid. Je kunt op verschillende manieren met het praktijkvoorbeeld aan de
slag. Een manier staat hierna uitgewerkt. Natuurlijk kan je docent een andere aanpak
voorstellen.

Globale aanpak van het praktijkvoorbeeld
Bespreek het praktijkvoorbeeld. Waarom is dit praktijkvoorbeeld gekozen?
Bespreek de woorden die je niet begrijpt of zoek ze op.
Wat wil jij leren van dit praktijkvoorbeeld en deze leereenheid?
Schrijf dit op of bespreek wat je wilt leren.

Kennis
Werk samen met een groepje van vijf studenten.
a Schrijf voor jezelf op welke werkzaamheden bij het organiseren van een zeskamp allemaal

uitgevoerd moeten worden.
b Bespreek deze werkzaamheden met je medestudenten en maak een gezamenlijke werklijst.

Vaardigheden
Wijs een gespreksleider aan.
c Bespreek met je medestudenten het werkplan en verdeel de werkzaamheden. Wie doet

wat?
d Zet de werkzaamheden in een tijdsvolgorde.

Is het werkplan uitvoerbaar?•
• Zijn de werkzaamheden 'eerlijk' verdeeld?
e Verdeel de werkzaamheden in 'voorbereiding', 'uitvoering' en 'na afloop'.

Vul de werkzaamheden eventueel aan.•
• Zet de aangevulde werkzaamheden in de goede tijdsvolgorde.
• Geef aan wie de nieuwe werkzaamheden uitvoert.
f Bespreek met je medestudenten wat je van de samenwerking in de groep vindt.

Hebben jullie goed samengewerkt?•
• Is het werk 'eerlijk' verdeeld?
• Zijn de afspraken duidelijk?
• Wat ging tijdens de bespreking goed en wat kan beter?
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THEORIE

1.1 Planmatig werken
Je maakt heel wat plannen in je leven. Vaak zijn dat heel eenvoudige plannen. Bijvoorbeeld
je plan om de muur van de kamer te verven. Dan vraag je je af welke kleur je zult nemen,
welke verf het meest geschikt is, hoe je het aan gaat pakken, wat het gaat het kosten, wanneer
je het zult doen. Je voert je plan uit en bekijkt achteraf het resultaat. Zo'n plan hoef je niet uit
te werken. Je weet wat je wilt, wat je daarvoor nodig hebt en je gaat aan de slag. Aan het eind
van de klus kijk je of je het resultaat goed vindt.

Als medewerker sport en recreatie moet je goed weten wat je doet en waarom je het doet.
De werkzaamheden die je verricht, zijn ingewikkelder dan het verven van een muur. Je denkt
hierover dus goed na en gaat planmatig te werk.

Planmatig werken:
• voorbereiden
• uitvoeren
• evalueren.

Planmatig werken is voor een medewerker sport en recreatie belangrijk. We zien steeds
dezelfde stappen en spreken daarom ook wel van de planningscyclus.

De planningscyclus.

Voorbereiden doe je voordat je aan het werk gaat. Je denkt goed na over de werkzaamheden
die je wilt uitvoeren. Waarom doe je dit en hoe ga je het aanpakken? Meestal zet je het
werkplan eerst op papier. Na de voorbereiding ga je uitvoeren wat je hebt voorbereid. Ten
slotte kijk je tijdens de evaluatie terug op wat je hebt gedaan. Je bedenkt of je het resultaat
bereikt hebt en hoe je het een volgende keer nog beter kunt doen.
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De zes W's
Tijdens de voorbereiding denk je goed na over de werkzaamheden. De 'zes W's' helpen je
hierbij. De 'zes W's' zijn zes vragen die je stelt en waarop je vervolgens antwoord geeft.

De zes W's

VraagW

Wat moet er gebeuren?Wat

Wie moet de werkzaamheden uitvoeren?Wie

Wanneer moet wat gebeuren?Wanneer

Welke materialen en middelen hebben we nodig?Welke

Waar moeten de werkzaamheden uitgevoerd worden?Waar

Waarom doen we dit?Waarom

1.2 Het werkplan
Bij eenvoudige werkzaamheden voldoet het als je het plan 'in je hoofd' hebt zitten. Maar als
de werkzaamheden ingewikkelder zijn, is het verstandig om je plan op papier te zetten. Je
maakt een werkplan.

Met een werkplan voorkom je dat je dingen vergeet of onnodig lang met je werkzaamheden
bezig bent. Een werkplan helpt je ook je werkzaamheden in de juiste volgorde en op het juiste
tijdstip uit te voeren. Bij werkzaamheden met een veiligheidsrisico is een werkplan belangrijk
om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren.
In een werkplan staat beschreven hoe je te werk gaat. Je moet zo'n plan dus kunnen 'lezen'.
Met lezen bedoelen we dat je het goed begrijpt. Je herkent alle onderdelen van het werkplan
en je zult de goede dingen doen om het werk te laten slagen. Soms krijg je het werkplan van
je collega of je leidinggevende. Vaak moet je het werkplan helemaal zelf maken.

Onderdelen van een werkplan:
• doel
• werkzaamheden
• tijdsfasering en volgorde
• middelen
• evaluatie.
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In de onderdelen van het werkplan herken je waarschijnlijk ook de zes W's.

Zes W'sWerkplan

Waarom en waar?Doel

Wat?Werkzaamheden

Wanneer?Tijdsfasering en volgorde

Wie en waarmee?Middelen

In het werkplan staat ook altijd een kopje met 'evaluatie'. Je doet dit, zodat je weet dat je na
afloop van de werkzaamheden nog niet klaar bent. Je moet nog evalueren.

Ronan werkt al een tijdje bij het Rotterdamse fitnesscentrum The Dutch School. Morgen mag
hij het fitnesscentrum openen, voor de eerste gasten komen om zelfstandig te trainen. Hij is
wel eens bij het openen van het centrum geweest, maar nu staat hij er alleen voor. Van de
manager krijgt hij een lijstje met daarop: deuren openen, alarm uitzetten, licht en verwarming
aanzetten, ruimten controleren, muziek aanzetten en bar in orde maken.

We gebruiken het voorbeeld van Ronan om de onderdelen van het werkplan duidelijk te
maken.
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