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Profi-leren	SB	is	een	complete	serie	leermiddelen	voor	de	competentiegerichte	

kwalificatiestructuur	Sport	&	Bewegen.	

Profi-leren	SB	bestaat	uit	boeken,	opdrachten-	en	beoordelingsmagazijnen	én	gratis	extra	digitale	

content-thema’s,	een	zoekmachine	en	diagnostische	kennistoetsen.

Sport & Bewegen niveau 4

Dit	boek	is	één	van	de	boeken	voor	de	nieuwe	opleidingen	Sport	en	Bewegen	niveau	4.	De	inhoud	

van	deze	boeken	is	gebaseerd	op	de	werkprocessen	uit	het	competentiegerichte	kwalificatiedos-

sier	Sport	en	Bewegen	niveau	4.	

In	het	schema	hieronder	staan	de	boeken	en	opdrachtenmagazijnen	(cobm)	van	Profi-leren	SB.

Inleiding

Inleiding	
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Ieder	boek	bevat	die	thema’s	die	de	sb’er-in-opleiding	gedurende	zijn/haar	opleiding	veelvuldig	

moet	raadplegen	als	achtergrondinformatie	bij	het	werken	aan	bijvoorbeeld:

•	 opdrachten;

•			 taken;

•			 beroepsproducten;

•			 prestaties.

De thema’s van ‘SB-projecten coördineren; SB 4’

	‘SB-projecten	coördineren;	SB	4’	bevat	de	volgende	15	thema’s:

1		 Projectmanagement

2		 Marketing	van	een	project

3		 Het	opstellen	van	een	projectplan

4		 Samenwerken	tijdens	een	project

5		 Ondersteunen	tijdens	het	project

6		 Projectplanning

7		 De	projectleider

8		 Werken	met	vrijwilligers

9		 De	projectvergadering

10		 Public	relations

11		 Fondsenwerving	en	sponsoring

12		 Projectbegroting	en	budgettering

13		 Uitvoering	en	nazorg	van	een	project

14		 Projectrapportage

15		 Projectpresentatie

Aanvullende	thema’s	staan	als	digitale	content	–	thema’s	(dc-thema’s),	op	www.profi-leren.nl.
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Sport	en	Bewegen	kent	opleidingen	op	niveau	2	(sport-	en	bewegingsbegeleider),	3	(sport-	en	

bewegingsleider)	en	4	(sport-	en	bewegingscoördinator).	

De	opleiding	tot	sport-	en	bewegingscoördinator	heeft	vier	specialisaties	of	uitstromen:

•	 BOS-medewerker;

•	 Trainer/coach;

•	 Bewegingsagoog;

•	 Operationeel	sport-	en	bewegingsmanager.		

Dit	boek	is	een	basisboek	voor	deze	vier	specialisaties.	

De formule van de thema´s

De	Profi-leren	SB	-	boeken	kennen	de	volgende	formule:

	

Theorie	met	voorbeelden

De	thema’s	bevatten	de	naslag	die	relevant	is	de	sb’er-in-opleiding.	De	theorie	wordt	verlevendigd	

met	voorbeelden	uit	het	sb-werkveld.	Aanvullende	thema’s	staan	als	digitale	content	–	thema’s	

(dc-thema’s),	op	www.profi-leren.nl.	

Mini-samenvattingen)

De	theorie	is	opgehangen	aan	mini-samenvattingen.	Deze	mini-samenvattingen	zijn	voor	de	

school	als	powerpointpresentatie	verkrijgbaar.

Tips	voor	de	praktijk

Vrijwel	ieder	thema	wordt	afgesloten	met	praktijktips:	handvatten	voor	de	sb’er-in-opleiding	voor	

bpv	en/of	werk.

Profi-leren SB

Op	www.profi-leren.nl	staat	gratis:

•	 extra	digitale	content	(dc-thema’s),	met	onderwerpen	die	minder	frequent	geraadpleegd	hoe-

ven	te	worden,	of	thema’s	waarvan	de	inhoud	te	snel	verandert.

•	 diagnostische	kennistoetsen	bij	ieder	thema	uit	de	boeken,	waardoor	er	voor	de	school	een	

databank	met	meerkeuzevragen	beschikbaar	is;

•	 een	zoekmachine	die	verwijst	naar	thema’s	uit	de	boeken	en/of	direct	toegang	geeft	tot	the-

ma’s	die	direct	gedownload	kunnen	worden.

Inleiding
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Verwijzingen

In	de	boeken	wordt	verwezen	naar	thema’s	binnen	anderen	sb-boeken.	Niet	naar	dc-thema’s	

op	www.profi-leren.nl		omdat	de	thema’s	daar	wisselend	zijn.	In	alle	gevallen	kan	de	lezer	via	de	

zoekmachine	op	www.profi-leren.nl	of	via	de	trefwoordenlijsten	achterin	de	boeken	vinden	wat,	

waar	staat.

Opdrachten- en beoordelingsmagazijnen SB

Naast	de	boeken	zijn	er	voor	de	sb-opleidingen	competentiegerichte	opdrachten-	en	beoorde-

lingsmagazijnen	beschikbaar.	Zo’n	magazijn	bevat	opdrachten	met	(competentiegerichte)	beoor-

delingsprotocollen	voor	het	portfolio	en	een	proeve	van	bekwaamheid.	Bij	ieder	opdracht	ziet	de	

gebruiker	welke	thema’s	als	naslag	dienen	bij	die	opdracht.	Dit	digitale	magazijn	is	verkrijgbaar	

met	een	licentie.

Veel	plezier	en	succes	in	het	werken	met	dit	boek.
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1.1 Inleiding
Als sport- en bewegingscoördinator krijg je te maken met het organiseren van projecten of 
evenementen. Dit thema gaat over projectmatig werken, ofwel projectmanagement. 

Projectmanagement is een begrip van de laatste jaren. Het is een veelomvattend begrip. Er 
bestaan verschillende omschrijvingen en het begrip leidt nogal eens tot discussies. Vandaar 
dat we starten met een omschrijving van wat we verstaan onder projectmanagement. Ver-
der gaan we in op de term ‘projecten’: de kenmerken ervan en voorbeelden. 

Uiteraard is de projectmanager een belangrijke schakel in het realiseren van het project. 
Daarom besteden we aandacht aan de verschillende werkzaamheden en de fasering van een 
project. Ook de projectorganisatie met de eigenschappen en verantwoordelijkheden van de 
projectmanager en de projectleden worden toegelicht. Verder kun je lezen wat de beheersa-
specten van een project kunnen zijn: wanneer is een project succesvol en welke factoren 
hebben invloed op het bereiken van succes? 

De inhoud van dit thema:

1-1

1.2 Wat is projectmanagement?

1.3 Projecten

1.4 Projectmanager of projectleider

1.5 Werkwijzen

1.6 De fasen van een project

1.7 Projectorganisatie

1.8 Succes van een project

1.9 Draagvlak

1.10 Tips voor de praktijk

Th
em

a1Projectmanagement	
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1.2 Wat is projectmanagement?
Projectmanagement is, algemeen geformuleerd, het beheersen van projecten. Het is de 
manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd en afgerond worden.
Een mogelijke definitie van projectmanagement is de volgende.

Projectmanagement is:

1-2

• het door middel van projecten, 

• integreren van mensen, afdelingen, organisaties, 

middelen en technische mogelijkheden

• tot het op een gestructureerde wijze oplossen van een 

gemeenschappelijk onderkende probleemstelling, 

• daarbij rekening houdend met de belangen van de 

betrokkenen

Een projectmanager stuurt medewerkers en/of vrijwilligers aan en geeft dus leiding. Pro-
jectmanagement omvat de beheersing van het project en/of van meerdere deelprojecten.

Projectmanagement ligt voor de hand als iets niet volstrekt nieuw is, maar wel veel nieuwe 
aspecten heeft. Vaak moeten mensen uit verschillende vakgebieden samenwerken om  het 
gewenste resultaat te bereiken. Het is een eenmalige prestatie waarvoor vaak maar beperkte 
middelen zijn of een beperkt budget is. 
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1.3 Projecten
Een project is een project als het gaat om een unieke van tevoren omschreven prestatie van 
een groep samenwerkende medewerkers met een verschillende achtergrond.

Een project is een project als:

1-3

• het gaat om iets eenmaligs

• het een groepsprestatie betreft waar meerdere 

disciplines bij betrokken zijn

• het resultaat vooraf omschreven is

• er tijd en gelegenheid is om een plan te maken

• vooraf is vastgelegd wanneer het klaar moet zijn en 

wat het mag kosten (in tijd, geld en energie)

• het om iets belangrijks gaat

Deze omschrijving is een van de vele googleresultaten waarin de kern van een project goed 
weergegeven wordt. Er bestaan echter veel meer omschrijvingen van het begrip project.

Andere	omschrijvingen	van	het	begrip	project:

•	 Een	project	is	een	unieke	opgave,	begrensd	in	tijd	en	middelen	en	afgesloten	met		

een	projectresultaat.

•	 Een	project	is	een	tijdelijke	inspanning	met	als	doel	het	creëren	van	een	uniek	product	of	

een	unieke	service.

•	 Een	project	is	een	geheel	van	activiteiten	om	in	een	tijdelijke	organisatie	binnen	gestelde	

condities	een	vooraf	gedefinieerd	resultaat	te	bereiken.

•	 Een	project	is	een	tijdelijke	samenwerking	van	een	aantal	mensen,	meestal	uit	verschillende	

vakgebieden,	om	een	vastgesteld	doel	te	bereiken.	Meestal	met	een	vastgesteld	budget.
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Uit al deze omschrijvingen kunnen we de volgende algemene kenmerken van een project 
halen:
• het heeft een duidelijk beginpunt of startpunt;
• het project heeft een doel;
• een project heeft een opdrachtgever;
• het project beschikt over een budget;
• in het project werken mensen uit verschillende vakgebieden samen;
• een project heeft een eigen projectorganisatie;
• het project moet georganiseerd worden;
• het project heeft een plan van aanpak. 

Enkele	voorbeelden	van	projecten	zijn:

•	 de	organisatie	van	een	groot	sportevenement

•	 de	organisatie	van	werkweken	of	kampen

•	 een	sportstimuleringsproject	voor	allochtone	vrouwen

•	 het	maken	van	een	voorlichtingsfilm	voor	een	sportbond

•	 het	ontwikkelen	van	een	nieuwe	huisstijl	voor	een	sportorganisatie

•	 het	opzetten	van	een	nieuwe	sportopleiding

•	 het	ontwikkelen	van	een	nieuw	product	(tennisracket,	voetbalschoen,	fitnessapparaat)

•	 het	opzetten	van	een	nieuw	behandelprogramma	voor	een	revalidatiecentrum

•	 de	bouw	van	een	nieuwe	sporthal	of	een	zwembad
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1.4 Projectmanager of projectleider
Een projectmanager of projectleider is iemand die verantwoordelijk is voor het succesvol 
realiseren van een project. Bij grote, complexe projecten wordt meestal gesproken van een 
projectmanager. Bij kleinschalige projecten hebben we het meestal over een projectleider. 
In het thema over de competenties van een coördinator wordt hier nader op ingegaan.

Een projectmanager realiseert het project door het coördineren van en/of aansturen van 
projectmedewerkers. Hij of zij kan leiding geven aan een projectteam met leden uit één 
organisatie of aan een projectteam bestaande uit leden van verschillende organisaties. Het 
laatste is meestal complexer omdat je dan te maken hebt met mogelijk tegenstrijdige of 
uiteenlopende belangen.

De taak van een projectmanager is afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt.

Taken projectmanager in de verschillende fasen van een project:
Beginfase: In de beginfase van een project bestaat de taak van een projectmanager uit het 
leggen van contacten met de opdrachtgever(s) en de leveranciers van producten en/of dien-
sten. De projectmanager verkent in deze fase mogelijke oplossingen. In deze opstartfase is 
de projectmanager hoofdzakelijk bezig met het optuigen van het projectteam en creëren 
van voldoende draagvlak voor het project.
Middenfase: In de middenfase van het project is de projectmanager vooral bezig met het 
plannen van het project en de uitvoering.
Eindfase: In de eindfase is de projectmanager bezig met afbouwen van het projectteam, de 
evaluatie of rapportage en het eventueel genereren van vervolgopdrachten.

In alle fasen is de projectmanager erop gericht om op een zo efficiënt mogelijke manier een 
zo groot mogelijk effect te bereiken.

Een project op tijd en binnen het budget afronden, met het gewenste resultaat …..?

Voor	veel	projectmanagers	is	dat	helaas	nog	een	utopie.	Vaak	duren	projecten	twee	maal	zo	

lang	als	gepland,	kosten	tweemaal	zoveel	als	begroot	en	leveren	slechts	de	helft	van	het	ge-

wenste	resultaat	op.	Zo	kostte	de	verbouwing	van	het	schip	de	SS	Rotterdam	niet	de	geplande	

6	miljoen	euro,	maar	werd	het	uiteindelijk	200	miljoen!	




