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Inleiding
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 2
Dit boek is het naslagwerk voor de nieuwe opleiding Sport- en bewegingsbegeleider niveau 2.
De inhoud van dit boek is gebaseerd op de werkprocessen uit het competentiegerichte
kwalificatiedossier Sport en Bewegen niveau 2.
In het schema hieronder staan de boeken en opdrachtenmagazijnen (cobm) van Profi-leren SB.

Niveau 4 Bewegingsagoog; SB 4 Sportmanager; SB 4
+ COBM (kerntaak 5)
+ COBM (kerntaak 6)

BOS-medewerker; SB 4 Trainer-coach; SB 4
+ COBM (kerntaak 5)
+ COBM (kerntaak 5)

• SB-projecten coördineren; SB 4 (kerntaak 4)
Niveau 3

•
•
•
•

De sportleider als lesgever; SB 3 & 4 (kerntaak 1 deel A)                 
De sportleider als begeleider; SB 3 & 4 (kerntaak 1 deel B)                                       
De sportleider als trainer-coach; SB 3 & 4 (kerntaak 1 deel C)
De sportleider als organisator en SB-functionaris; SB 3 & 4 (kerntaken 2 en 3)

}

+ COBM SB 3

Niveau 2 Sport- en bewegingsbegeleider; SB 2 (kerntaken 1+2) + COBM SB 2

Inleiding
Inhoud
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Dit boek bevat die thema’s die de sportbegeleider-in-opleiding gedurende zijn/haar opleiding
veelvuldig moet raadplegen als achtergrondinformatie bij het werken aan bijvoorbeeld:
•   opdrachten;
•   taken;
•   beroepsproducten;
•   prestaties.

De thema’s van ‘Sport- en bewegingsbegeleider; SB 2’
‘Sport- en bewegingsbegeleider; SB 2’ bevat de volgende 26 thema’s:
1

Werken als sport- en bewegingsbegeleider

2

Motieven en doelgroepen

3

Verschijningsvormen van sport

4

Sportorganisaties

5

Ontwikkelingsfasen

6

Het menselijk lichaam

7

Voeding en sport

8

Gezondheid

9

Hygiëne

10 Blessurepreventie
11 Presteren
12 De lesvoorbereiding
13 De lesopbouw
14 Bewegingsvormen
15 Organisatie
16 Begeleiding
17 Wedstrijdbegeleiding
18 De evaluatie
19 Sportieve recreatieactiviteiten
20 Toezicht houden
21 Samenwerken
22 Communiceren
23 Gedrag, waarden en normen
24 Accomodatie- en materiaalbeheer
25 Administratieve en financiële werkzaamheden
26 Professioneel werken
Aanvullende thema’s staan als digitale content – thema’s (dc-thema’s), op www.profi-leren.nl.
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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 voor de sportbegeleider-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 sportbegeleider-in-opleiding voor bpv en/of werk.

Profi-leren SB
Op www.profi-leren.nl staat gratis:
•

verwerkingsopdrachten bij ieder thema uit het boek, om de stof te verwerken;

•

extra digitale content (dc-thema’s), met onderwerpen die minder frequent geraadpleegd hoeven te worden, of thema’s waarvan de inhoud te snel veranderd;

•

een set diagnostische kennistoetsen bij ieder thema uit de boeken, waardoor er voor de school
en de leerling een databank met meerkeuzevragen beschikbaar is van duizenden vragen;

•

een zoekmachine die verwijst naar thema’s uit de boeken en/of direct toegang geeft tot thema’s die direct gedownload kunnen worden.

Verwijzingen
In de boeken wordt verwezen naar andere thema’s binnen het boek. 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.

Inleiding
Inhoud
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Opdrachten- en beoordelingsmagazijn SB 2
Naast dit boek is er een competentiegericht opdrachten- en beoordelingsmagazijn beschikbaar.
Dit magazijn bevat opdrachten met (competentiegerichte) beoordelingsprotocollen voor het portfolio en proeven van bekwaamheid. Bij iedere opdracht ziet de leerling 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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Thema

1

Werken als sport- en
bewegingsbegeleider

1.1 Inleiding
Je hebt gekozen voor een opleiding als sport- en bewegingsbegeleider. Dit is een mbo-opleiding op niveau 2. Voor het gemak spreken we in dit boek over de sportbegeleider. De
werkgelegenheid in de sector sport en bewegen groeit. Dit komt door het belang dat de
overheid hecht aan sporten en bewegen.
Sport wordt meer en meer ingezet als middel om andere doelen te bereiken. Sport is bij
uitstek een middel om mensen al dan niet met verschillende achtergronden en culturen
met elkaar in contact te brengen. Hierdoor wordt voorkomen dat mensen vereenzamen en
nauwelijks meer meedoen in de samenleving. Ook ontstaat meer begrip voor de verschillen
tussen mensen en culturen. Sport wordt daarnaast ook ingezet als middel voor gezondheidsbevordering.
Larry heeft als sportbegeleider gesolliciteerd bij een grote gemeente in het midden van het
land. De afdeling ‘sport en recreatie’ heeft een activiteitenprogramma opgezet om door middel
van sport en bewegen een aantal problemen in een paar wijken op te lossen. Geconstateerd
is namelijk dat er in bepaalde wijken een hoog percentage bewoners niet of nauwelijks sport.
Opvallend is ook dat er in de meeste van deze wijken nauwelijks contact is tussen de bewoners.
Men kent elkaar alleen van gezicht. Ook zijn er wijken die veel overlast hebben van hangjongeren. De afdeling ‘sport en recreatie’ is nu op zoek naar twee sportleiders en vijf sportbegeleiders.

Als sportbegeleider houd je je bezig met het assisteren bij sport- en bewegingsactiviteiten.
De begeleiding van sporters staat daarbij centraal. De sportbegeleider motiveert de sporters
en verhoogt het plezier in sporten en bewegen. Daarom houd je rekening met de verwachtingen van de sporters. Ook zullen sporters vaak iets van de sportbegeleider leren. Naast
het begeleiden van sporters heeft de sportbegeleider nog andere werkzaamheden te verrichten. In dit thema gaan we in op de functie van de sport- en bewegingsbegeleider in de
verschillende sectoren van sport en bewegen.
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De inhoud van dit thema:
1.2 De functie sport- en bewegingsbegeleider
1.3 In de sportpraktijk

1-1

In dit boek spreken we voor het gemak van sportbegeleider in plaats van sport- en bewegingsbegeleider.
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1.2 De functie sport- en bewegingsbegeleider
De sportbegeleider werkt in de sector sport en bewegen in bijvoorbeeld zwembaden,
fitnesscentra, sportverenigingen en -clubs. Ook komen we de sportbegeleider tegen in de
recreatief-toeristische sector. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld vakantieparken en
buitensportorganisaties. In de zorg- en welzijnssector zijn sportbegeleiders vooral in buurten en wijken en ook in de kinderopvang actief. Tenslotte kunnen ook gemeenten en in
mindere mate het onderwijs gebruik maken van de werkzaamheden van de sportbegeleider.
De sportbegeleider ondersteunt dan bij de uitvoering van sportactiviteiten die vanuit de
gemeente of vanuit het onderwijs georganiseerd worden.
De sportbegeleider begeleidt bij verschillende soorten sport- en bewegingsactiviteiten. Je
kunt het zo gek niet bedenken. Mountainbike, zwemmen, fitness, spelenkermis, beachvolleybal, voetbaltoernooi, klimmen, zeskamp en ga zo maar door. Ook zien we telkens
nieuwe sport- en bewegingsactiviteiten ontstaan.
De sportbegeleider komt allerlei typen sporters tegen. Sporters van alle leeftijden, met
verschillende culturele achtergronden, sporters met een beperking, fanatieke sporters
en minder fanatieke sporters. Door de ontwikkelingen in de samenleving wordt er een
verschuiving verwacht in de doelgroepen die gebruikmaken van de sportvoorzieningen. Er
zullen meer sportvoorzieningen en begeleiding voor ouderen en allochtone sporters nodig
zijn. Daar staat tegenover dat er minder instroom van jeugdige sporters zal zijn.
In de functieomschrijving die Larry onder ogen heeft gehad stond het volgende:
Om uitvoering te geven aan ons sportstimuleringsprogramma zijn wij op zoek naar enkele
sportbegeleiders die onder verantwoordelijkheid van de sportleiders de sportactiviteiten kunnen begeleiden. Het betreft een breed scala van sport- en bewegingsactiviteiten: van mountainbiken tot pannavoetbal en van een basketbaltoernooi tot een spelenkermis. Naast het
begeleiden van sporters behoren ook het beheer van materiaal en eenvoudige administratieve
werkzaamheden tot de taken van de sportbegeleider.

Kenmerkend voor de sportbegeleider is dat hij onder leiding van de sport- en
bewegingsleider of de sport- en bewegingscoördinator deze activiteiten goed en veilig helpt
laten verlopen. De sport- en bewegingsbegeleider draagt bij aan de voorbereiding van
activiteiten en begeleidt zelfstandig (delen van) sport- en bewegingsactiviteiten.

Thema 1 Werken als sport- en bewegingsbegeleider

13

De sportbegeleider is inzetbaar bij sport- en bewegingsactiviteiten die gericht zijn op het
aanleren of verbeteren van vaardigheden. Bijvoorbeeld bij trainingen en lessen binnen
sportverenigingen of binnen een fitnesscentrum. Maar hij kan ook assisteren bij activiteiten die meer gericht zijn op bijvoorbeeld het opdoen van sociale vaardigheden of het
activeren van mensen of bij recreatieve activiteiten. Denk aan activiteiten die de gemeente
in een wijk organiseert of die in een vakantiepark of camping worden aangeboden.
Centraal staat het begeleiden van de sporters. Het begeleiden krijgt steeds een andere
inkleuring. Soms ligt de nadruk op het motiveren van sporters om de activiteiten juist uit
te voeren en soms ligt de nadruk op het vergroten van het plezier.
De sportbegeleider observeert de sporters en gaat gesprekken aan om er achter te komen of de sportactiviteit goed aansluit op hun wensen en behoeften. De sportbegeleider
overlegt hierover met zijn leidinggevende. De sportbegeleider moet ook andere werkzaamheden voor de sportorganisatie uitvoeren. Dat kan gaan om schoonmaakwerkzaamheden,
het onderhouden van materialen of het helpen bij het organiseren van nevenactiviteiten
binnen de organisatie.
De sportbegeleider is sportief, kan goed met mensen omgaan en is klantgericht. Hij kan
goed samenwerken, weet van aanpakken, volgt instructies goed op en houdt zich aan
de regels. Hij moet goed weten wat hij zelfstandig mag en kan doen en waarover hij
overleg moet voeren of moet rapporteren aan zijn leidinggevende. De sportbegeleider
heeft zowel oog voor de
groep als geheel, als voor
de individuele sporters.
Bij alle werkzaamheden
moet de sportbegeleider
het plezier, de hygiëne, de
gezondheid en de veiligheid
van de sporters in de gaten
houden.

De sportbegeleider heeft oog voor de groep
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1.3 In de sportpraktijk
In de advertentie van de afdeling ‘sport en recreatie’ waar Larry op gereageerd heeft (zie inleiding
van dit thema) staat ook informatie over de kwaliteiten die ze van een sportbegeleider verwachten:
‘De sportbegeleiders waarnaar wij op zoek zijn, zijn echte sportievelingen. Je hebt veel ervaring met
allerlei verschillende sporten. Niet alleen als sporter, maar ook als begeleider. Je kunt goed met mensen omgaan en je kunt zelfstandig werken. Ook kun je goed samenwerken met collega’s. Tenslotte
ben je een echte aanpakker.’ Larry besluit te solliciteren. Het lijkt hem een erg leuke en afwisselende
baan, die ook nog eens op zijn lijf geschreven staat.

Tip 1
Niet iedereen is geschikt voor het werk van sportbegeleider. Ook al ben je een enthousiaste
sporter, werken als sportbegeleider is toch iets heel anders dan zelf sporten. Realiseer je dat je
als sportbegeleider de volgende eigenschappen moet bezitten:
•

Sport is je lust en je leven.
In jouw baan ben je altijd met sport en met mensen bezig. Realiseer je daarbij dat het niet
om jou gaat, maar om de sporters die je begeleidt. Je kunt werken met sporters van alle
leeftijden en je kunt zowel een recreantenteam als fanatieke sporters begeleiden. Om je
werk goed te kunnen doen, heb je praktische kennis nodig. Je sport dus zelf ook regelmatig.

•

Jij bent een motivator.
Je begeleidt verschillende soorten sportactiviteiten. Je helpt om die activiteiten goed en
veilig te laten verlopen. Jouw enthousiasme werkt zo aanstekelijk dat mensen zin krijgen
om zelf ook meer te sporten. Je praat met sporters om erachter te komen wat ze leuk
vinden. Jij krijgt mensen in beweging en je weet hoe je ervaren sporters beter kunt maken
in hun discipline. Je hebt een voorbeeldfunctie, dus je stelt je altijd positief op. Je bent een
goede winnaar en een sportieve verliezer.

•

Jij hebt kijk op sporters.
Je observeert sporters. Je ziet snel wat er goed en wat er fout gaat tijdens het sporten en
bewegen. Als er problemen in een groep ontstaan, meld je dit bij je leidinggevende. Je
mag veel zelfstandig werken, maar je leidinggevende is verantwoordelijk. Je vindt het leuk
om met mensen om te gaan en dat straal je uit. Natuurlijk heb je er geen problemen mee
om voor een groep te staan en onder verantwoording van je leidinggevende instructies te
geven.
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