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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 medewerker 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 medewerker 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
BEWEGEN, TRAINEN EN

PRESTEREN

Als medewerker sport en recreatie assisteer en begeleid je bij sportieve, recreatieve en
entertainmentactiviteiten. Dat is in de sportsector vaak de begeleiding van een specifieke sport
of fitnesstraining. In de recreatiesector bedenk je soms zelf een activiteit, bereid je activiteiten
voor, oefen je zelf de activiteit, begeleid of assisteer je daarbij en zorg je dat de omstandigheden
optimaal zijn.

De begeleiding, voorbereiding en uitvoering zijn een belangrijk onderdeel van het takenpakket.
Als medewerker ben je verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van de gasten en/of
sporters en/of deelnemers aan de activiteit. Dat betekent dat je de gezondheid van een
deelnemer niet in gevaar brengt. Voor zover dat mogelijk is in het aanbod van jouw activiteiten
natuurlijk.
Maar daar houdt het niet op. Je zult ook zelf moeten trainen en presteren. Je doet mee met
een dansshow of musical, of je traint voor een sportprestatie. Je doet regelmatig mee met
sportieve activiteiten zoals een spinningles of een balsport of je doet specifieke bewegingen
voor. Je moet dus zelf over een goede conditie en eigen vaardigheid beschikken.

Een medewerker sport en recreatie moet hard werken en maakt vaak veel uren op tijdstippen
dat andere mensen genieten van hun vrije tijd. Je moet je eigen gezondheid en
prestatievermogen goed in de gaten houden.
Daarom is het van belang dat je:
• kennis hebt van de werking van het menselijk lichaam en het bewegingsapparaat
• weet waarom het belangrijk is om een goede eigen vaardigheid, conditie en gezondheid

te hebben
• weet hoe je beweging, training en prestaties aan kunt passen aan de fysieke mogelijkheden

van jezelf, de groep of de persoon
• symptomen en signalen die duiden op gezondheidsproblemen bij jezelf en anderen herkent
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• adviezen aan anderen kunt geven over goede voeding in relatie tot de sportbeoefening en
dit ook zelf ter harte neemt

• zorgt voor optimale hygiëne en veilige omstandigheden.

De inhoud van deze leereenheid
1.1 Presteren
1.2 Het menselijk lichaam
1.3 Bewegen en gezondheid
1.4 Voeding en gezondheid
1.5 Hygiëne en gezondheid
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CASUS

EEN RIJWIELTOERTOCHT

Sinds jaar en dag organiseert schaatsvereniging SITS (Schaatsen Is Top Sport) in de maand
september een rijwieltoertocht met afstanden van 45 – 75 – 100 – 150 km.
De wielertocht kent meerdere categorieën:
• toertocht
• mountainbiketocht
• recreatietocht.
Oorspronkelijk was deze rit bedoeld als zomerse sportactie voor clubleden, maar dit is
de laatste jaren uitgegroeid tot een evenement van formaat. Uit de verre omstreken
komen wielrenners en schaatsers op dit evenement af om hun conditie te testen en er
sportief even flink tegenaan te gaan.
Start en finish vinden plaats op vakantiepark De Schaapskooi, vanwege de ruime
parkeergelegenheid en douchegelegenheid.
Vaste en seizoengasten van De Schaapskooi gaan steeds vaker meedoen. Tot plezier van
velen, maar ook tot last en soms verdriet van de organisatie. Het zijn vaak ongeoefende
wielrenners en mountainbikers, niet gewend aan het rijden met de materialen. En nog
zorgwekkender: ongetraind. De EHBO’ers hadden er afgelopen jaar hun handen aan vol.
Meerdere malen is iemand naar het ziekenhuis vervoerd. Ofwel met verwondingen, ofwel
met uitputtingsverschijnselen, en zelfs een keer iemand met een hartinfarct.
De laatste keer was voor SITS de maat vol. In samenwerking met het recreatieteam gaat
de vereniging daarom voortaan ieder jaar in de maanden juli en augustus een training
geven, speciaal voor ongeoefende en ongetrainde deelnemende gasten. Een training
gericht op conditie en op vaardigheid. Het recreatieteam zorgt voor de faciliteiten, voor
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de conditietraining en voor adviezen en voorbeelden van geschikte kleding. Coaches van
SITS verzorgen de inhoud van de vaardigheidstraining en geven adviezen voor gezonde
voeding.

Suggesties voor het gebruik van het praktijkvoorbeeld
Met voorgaand praktijkvoorbeeld willen we jou alvast aan het denken zetten over de
onderwerpen uit leereenheid 1 ‘Bewegen, trainen en presteren’. Je kunt op verschillende
manieren met het praktijkvoorbeeld aan de slag. Eén manier staat hierna uitgewerkt. Uiteraard
kan je docent een andere aanpak voorstellen.

Globale aanpak van het praktijkvoorbeeld
1 Bespreek het praktijkvoorbeeld en vraag je af waarom dit praktijkvoorbeeld gekozen is.
2 Bespreek de woorden die je niet begrijpt of zoek ze op.
3 Wat wil jij leren van dit praktijkvoorbeeld?
4 Schrijf dit op of bespreek wat je wilt leren.

Kennis
1 Wat zijn de verschillen tussen de drie genoemde categorieën?

- toertocht
- mountainbiketocht
- recreatietocht.

2 Aan welke categorie van de wielertocht kun je als ongeoefend fietser beter niet meedoen?
3 Waarom niet?
4 Stel: je bent medewerker sport en recreatie en een gast schrijft zich bij jou in voor de

wielertocht. Je weet dat de gast ongetraind is en longproblemen heeft. Hij vraagt jou
advies. Welke tocht kan hij het best fietsen? Welke afstand zou je hem aanraden? Waarom
geef je dit advies?

5 Waarom zal de schaatsclub erop staan voedingsadviezen te geven?
6 Wat zou je als medewerker sport en recreatie zelf moeten weten over goede voeding?
7 Wat zijn voorbeelden van geschikte kleding voor een wielertocht:

- bij zonnig weer en een temperatuur van 26 graden
- bij regenachtig weer en een temperatuur van 19 graden.

8 Aan wie vraag je eventueel advies?
9 Welke faciliteiten moeten aanwezig zijn voor een goede conditietraining?
10 Stel: jij verzorgt de conditietraining. Wat vraagt dat in jouw geval aan voorbereidende

training? Hoe zou je de training aanpakken?
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