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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.

Vier boeken Sport & Bewegen niveau 3 & 4

Dit	boek	is	een	van	de	vier	boeken	voor	de	nieuwe	opleiding	Sport	en	Bewegen	niveau	3	&	4.	De	

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

tiedossier	Sport	en	Bewegen	niveau	3	&	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 ‘De sportleider als organisator en sb-functionaris; SB 3 & 4’

	‘De	sportleider	als	organisator	en	sb-functionaris;	SB	3	&	4’	bevat	de	volgende	19	thema’s:

1		 Organisatievormen	en	wedstrijdschema’s

2		 Organiseren	van	een	evenement

3		 Public	relations

4		 Vrijwilligers

5		 Maatschappelijke	ontwikkelingen	en	sport

6		 De	sportvereniging

7		 Commerciële	sportorganisaties

8	 Het	werkveld	van	sportstimulering	en	sportieve	recreatie

9		 Sport	en	bewegen	binnen	onderwijs,	zorg	en	welzijn

10		 De	sb-organisatie

11	 Taken	en	verantwoordelijkheden	binnen	de	sb-organisatie

12		 Werken	in	teamverband

13		 Vergaderen

14		 Informeren	en	adviseren

15		 Omgaan	met	klachten

16		 Administratie,	financiën	en	dagelijkse	coördinatie

17		 Beheer	en	onderhoud

18		 Kwaliteitszorg

19		 Deskundigheidsbevordering

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	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:

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

•	 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	van	zo’n	duizenden	vragen;

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

ma’s	die	direct	gedownload	kunnen	worden.

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.

Inleiding
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Opdrachten- en beoordelingsmagazijnen SB

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

delingsmagazijnen	beschikbaar.	Zo’n	magazijn	bevat	opdrachten	met	(competentiegerichte)	

beoordelingsprotocollen	voor	het	portfolio	en	proeven	van	bekwaamheid.	Bij	ieder	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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1.1 Inleiding 
Als sport- en bewegingsleider moet je in staat zijn tot het organiseren van wedstrijden, 
toernooien en evenementen. Bij het organiseren van dergelijke sportieve activiteiten moet 
je bewust een keuze maken voor een bepaalde organisatievorm of voor bepaalde wedstrijd-
schema’s. Zo kun je een judotoernooi organiseren waarbij je de deelnemers verdeelt over 
een aantal poules of waarbij je gebruikmaakt van een afvalsysteem. In dit thema bespreken 
we de inhoud en de voor- en nadelen van dergelijke organisatievormen en wedstrijdsche-
ma’s. Thema 2 besteedt aandacht aan de planning, voorbereiding, uitvoering en evaluatie 
van sportieve evenementen.  

Relevante thema’s zijn: 
• Thema 2: Organiseren van een evenement
• Thema 3: Public relations
• Thema 4: Vrijwilligers

De inhoud van dit thema:

1-1

1.2 Organisatievormen en wedstrijdschema’s 

1.3 Niet-wedstrijdgerichte vormen

1.4 Wedstrijdgerichte vormen of wedstrijdschema’s

1.5 Tips voor de praktijk

Th
em

a1Organisatievormen	en	
wedstrijdschema’s
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1.2 Organisatievormen 
Toernooien, wedstrijden en evenementen kun je op verschillende manieren organiseren. 
We maken onderscheid tussen organisatievormen die uiteindelijk tot een winnaar leiden 
(wedstrijdgerichte vormen) en organisatievormen waarbij winnen of tegen elkaar strijden 
helemaal geen rol speelt (niet-wedstrijdgerichte vormen). 

Organisatievormen:

1-2

• wedstrijdgerichte vormen

• niet-wedstrijdgerichte vormen (wedstrijdschema’s)

Soms is de keuze voor de hand liggend, zoals bij het jaarlijkse handbaltoernooi van Hellas. 
Daar doen 16 teams aan mee en aan het einde van de dag moet het toernooi een winnaar 
opleveren. De 16 teams zijn verdeeld over vier poules en de vier winnaars vormen de zoge-
naamde winnaarpoule. Deze vier teams spelen opnieuw een halve competitie en dat levert 
uiteindelijk de winnaar van het toernooi op. Het is duidelijk dat het hier om een wedstrijd-
gerichte vorm gaat. De wedstrijdgerichte vormen noemen we ook wel wedstrijdschema’s.

Bij andere toernooien of evenementen ligt de organisatievorm minder voor de hand. Zo 
wil de buurtvereniging ‘de Zuidhoek’ op koninginnedag een sportief evenement organise-
ren en schakelt hierbij de hulp in van een sb-opleiding. De sb-leerlingen mogen zelf weten 
hoe ze het evenement organiseren. Wat gaan ze kiezen? Moet het evenement een winnaar 
opleveren of is meedoen winnen?

In de twee volgende paragrafen werken we deze twee vormen uit. 



Individuele	deelname
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1.3 Niet wedstrijdgerichte vormen
Bij veel evenementen gaat het helemaal niet om een winnaar. Daar geldt meer dat mee-
doen op zich al winnen is. Bij dergelijke evenementen maak je keuzes. Neem je individueel 
deel of neem je met een team deel aan het evenement? Mogen de deelnemers of teams 
kiezen wat ze willen of moeten de onderdelen in een bepaalde volgorde afgewerkt worden?

Niet wedstrijdgerichte vormen:

1-3

1 keuze tussen individuele deelname of deelname met 

teams

2 keuze tussen wel of geen vaste volgorde

• geen vaste volgorde: open instuif of spelenkermis

• vaste volgorde: roulatiesystemen

Individueel of team

De keuze tussen individueel of in teamverband spreekt voor zich. Deze keuze is wel sterk 
bepalend voor de inhoud van het evenement. Daarbij maakt het natuurlijk nog wel uit hoe 
groot de teams moeten zijn. In sommige gevallen werk je met een minimaal en maximaal 
aantal deelnemers per team. Een dergelijke invulling vergroot wel de flexibiliteit en is han-
dig wanneer je niet precies weet hoeveel deelnemers er zullen komen.



Het	springkussen	als	onderdeel	van	de	spelenkermis
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Open instuif of spelenkermis 

Wanneer deelnemers mogen doen wat ze willen, spreken we meestal over een open instuif 
of een spelenkermis. De spelenkermis bestaat uit activiteiten waarbij de deelnemers zelf 
kunnen bepalen waaraan zij deelnemen. Het lijkt dus op een kermis. Wat je doet en in 
welke volgorde kun je zelf bepalen. Als een deelnemer de hele dag op het springkussen wil 
springen of wil klimmen in de klimwand dan is dat in principe geen probleem. Hooguit 
moeten de deelnemers af en toe even wachten, omdat het te druk is. In die zin kan er in 
de praktijk toch wel sprake zijn van enige sturing. Als je ziet dat het bij jouw onderdeel 
erg druk is, kun je deelnemers er op wijzen even iets anders te doen. Om dit te voorko-
men worden instuiven en spelenkermissen ook gestructureerd aangeboden. Zo kan er 
een vaste route bepaald worden of wordt er gewerkt met een strippenkaart, aftekenlijst of 
scorekaart. Zulke hulpmiddelen dragen bij aan een spreiding van activiteiten en zorgen 
ervoor dat elke deelnemer alle activiteiten doet. Als de lijst of kaart vol is, is de deelnemer 
in principe klaar. 

De activiteiten zijn meestal afwisselend, kort en eenvoudig. Iedereen moet kunnen deel-
nemen, maar kan ook toeschouwer kunnen zijn. De activiteiten bestaan uit groepsactivi-
teiten of individuele activiteiten. Het komt ook voor dat de instuif of spelenkermis een 
bepaald thema heeft,  zoals ‘volksspelen’,’voetbalspelen’, ‘olympische spelen’.  Dorpsfeesten 
en Koninginnedagen worden vaak in deze vorm georganiseerd.  

De spelenkermis wordt vaak georganiseerd voor kinderen. De onderdelen moeten aan-
gepast zijn aan het niveau en er moeten voldoende spelen zijn, zodat lange wachttijden 
vermeden worden. Door punten toe te kennen aan de diverse onderdelen kan de spelen-
kermis ook gebruikt worden als 
wedstrijdgerichte vorm.
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Spelenkermis

De	kinderen	kunnen	of	in	een	bepaalde	volgorde	of	naar	keuze	de	verschillende	stands	(kraam-

pjes)	aflopen.	Scoren	is	niet	belangrijk,	wel	het	plezier,	dat	beleefd	kan	worden	aan	de	activitei-

ten.	De	kinderen	hebben	een	kaart	bij	zich,	waar	de	onderdelen	op	vermeld	staan.	Als	een	kind	

een	onderdeel	gehad	heeft,	wordt	dat	afgestreept.	Op	zich	is	het	geen	bezwaar	als	kinderen	

sommige	onderdelen	dubbel	doen.	Dat	geldt	wel	bij	die	onderdelen,	waar	men	wat	kan	krijgen,	

zoals	de	grabbelton	en	de	limonadestand.

Alternatieven	zijn:

•	 spelen	met	namaakgeld.	Kinderen	krijgen	een	hoeveelheid	geld	en	kunnen	dit	naar	eigen	

goeddunken	op	de	kermis	besteden;

•	 kinderen	zelf	kraampjes	laten	versieren	met	daarin	hun	attractie.	Kinderen	bemannen	of	be-

vrouwen	hun	eigen	kraampje.	Het	geld	dat	ze	daarmee	verdienen,	kunnen	ze	weer	ergens	

anders	op	de	kermis	besteden.

Ter	afsluiting	van	het	spel	kunnen	de	hoogste	scores	per	onderdeel	bekend	worden	gemaakt.	

Hier	kan	eventueel	een	kleinigheidje	voor	worden	uitgeloofd.

De	volgende	onderdelen	zijn	mogelijk:

•	 grabbelen:	een	ton,	gevuld	met	zaagsel	en	verpakte	prijsjes

•	 haring	kakken:	aan	een	touwtje	om	het	middel	hangt	een	grote	spijker	of	een	tentharing.	

Het	is	de	bedoeling	om	deze	in	een	melkfles	te	laten	zakken.

•	 spijkers	slaan:	grote	spijkers	met	een	kleine	hamer	in	een	brede	balk	slaan,	dit	of	in	zo	wei-

nig	mogelijk	slagen,	of	zo	dicht	mogelijk	bij	een	tevoren	bepaald	punt;

•	 bussie	gooien:	tien		blikjes	gestapeld,	drie	keer	gooien	met	een	tennisbal	of	een	zachte	

(foam)bal;

•	 dr.	Bibber	oftewel	het	spiraalspel:	volg	met	een	oog	een	draad	zonder	deze	aan	te	

raken,gebeurt	dat	toch,	dan	gaat	er	een	bel.	Zorg	dat	je	hem	zo	weinig	mogelijk	laat	rinke-

len;

•	 autotrek:	een	autootje	zo	snel	mogelijk	naar	je	toe	trekken	door	een	stuk	touw	dat	aan	het	

autootje	vastzit	om	een	stokje	te	winden;

•	 kaars	uitspuiten	:	met	een	waterpistool	een	brandende	kaars	uitspuiten;

•	 watje	blazen:	met	een	rietje	een	stukje	watten	blazen	over	een	tafel,	of	over	de	grond	in	een	

bepaald	doel;

•	 reuktest	:	in	een	aantal	donker	gekleurde	(bijvoorbeeld	bier-)flesjes	zitten	(vloei)stoffen;	

probeer	door	te	ruiken	er	achter	te	komen,	wat	in	de	flesjes	zit.




