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Inleiding
Profi-leren SB is een complete serie leermiddelen voor de competentiegerichte
kwalificatiestructuur Sport en Bewegen.
Profi-leren SB bestaat uit boeken, opdrachten- en beoordelingsmagazijnen én gratis extra digitalecontentthema’s, verwerkingsopdrachten, een zoekmachine en diagnostische kennistoetsen.

Vier boeken Sport en Bewegen niveau 4
Dit boek is een 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
kwalificatiedossier Sport en Bewegen niveau 4.
In het schema hierna staan de boeken en opdrachtenmagazijnen (COBM) van Profi-leren SB.
Niveau 4

Bewegingsagoog: SB 4

Operationeel sport- en

BOS-medewerker: SB 4

Trainer-coach: SB 4

+ COBM (kerntaak 5)

bewegingsmanager: SB 4

+ COBM (kerntaak 5)

+ COBM (kerntaak 5)

+ COBM (kerntaak 6)
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)

Niveau 2

}

+ COBM SB 3

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

Inleiding
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Ieder boek bevat die thema’s die de SB’er in opleiding gedurende zijn opleiding veelvuldig moet
raadplegen als achtergrondinformatie bij het werken aan bijvoorbeeld:

•
•
•
•

opdrachten
taken
beroepsproducten
prestaties.

De thema’s van ‘BOS-medewerker; SB 4’
‘BOS-medewerker; SB 4’ bevat de volgende 25 thema’s:
1. BOS-medewerker
2. De buurt
3. Het onderwijs
4. De sport
5. De BOS-medewerker en beleid
6. Sportbeleid
7. Sportstimuleringsactiviteiten
8. Sport en gezondheid
9. Leefstijlverandering
10. Planmatig werken binnen de BOS-driehoek
11. Werken met vrijwilligers
12. Leidinggeven en verbinden
13. De sport- en bewegingscultuur in Nederland
14. Visies op opvoeding en onderwijs
15. Visies en vakconcepten
16. Planmatig werken binnen het bewegingsonderwijs
17. Bewegingsdiagnostiek en het leerlingvolgsysteem
18. Zorgverbreding en motorische remedial teaching
19. Doelgroepen en leefwereld
20. Doelgroepen binnen het buurtsportwerk
21. Mensen met een lichamelijke beperking
22. Mensen met een verstandelijke beperking
23. Mensen met een zintuiglijke beperking
24. Kinderen met gedragsproblemen en leerproblemen.
Aanvullende thema’s staan als digitale-contentthema’s (DC-thema’s), op www.profi-leren.nl.
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De formule van de thema´s
De boeken van Profi-leren SB kennen de volgende formule:

Theorie met voorbeelden
De thema’s bevatten de informatie die relevant is voor de SB’er in opleiding. De theorie wordt verlevendigd met voorbeelden uit het SB-werkveld. Aanvullende thema’s staan als digitale-contentthema’s (DC-thema’s), op www.profi-leren.nl.

Minisamenvattingen
De theorie is opgehangen aan minisamenvattingen. Deze minisamenvattingen zijn voor de school
als PowerPoint-presentatie 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 vindt de gebruiker gratis:
•

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

•

verwerkingsopdrachten bij de thema’s

•

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 thema’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 achter in 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 beoordelingsmagazijnen beschikbaar. Zo’n magazijn bevat opdrachten met (competentiegerichte) beoordelingsprotocollen voor het portfolio en een proeve van bekwaamheid. Bij ieder opdracht ziet de
leerling welke thema’s als informatie dienen bij die opdracht. Dit digitale magazijn is verkrijgbaar
met een licentie.
Veel plezier en succes bij het werken met dit boek.
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Thema

1

BOS-medewerker

1.1 Inleiding
De coördinator buurt, onderwijs en sport biedt sport- en bewegingsactiviteiten aan in de
driehoek van buurt, onderwijs en sport (BOS-driehoek). Binnen de opleiding Sport en
Bewegen wordt meestal gesproken over de BOS-medewerker. Benamingen die ook worden
gebruikt zijn combinatiefunctionaris, buurtsportwerker en buurtsportcoach. Tijdens de
opleiding BOS-medewerker leer je alles over de maatschappelijke betekenis van sport. Je
kunt er dus veel kanten mee uit. Je kunt met verschillende doelgroepen op diverse werkplekken aan het werk zijn. De werkzaamheden van de BOS-medewerker zijn gericht op
het stimuleren van mensen in de buurt om te gaan en blijven bewegen.
In dit thema besteden we aandacht aan de functie, de taken, het werkveld en de kwaliteiten
van de BOS-medewerker. Ook gaan we in op wat de BOS-driehoek inhoudt.
De inhoud van dit thema:
1.2 De BOS-medewerkers
1.3 De BOS-driehoek
1.4 Werken als BOS-medewerker
1.5 Kwaliteiten van een BOS-medewerker
1.6 Tips voor de praktijk

1.1

Dit thema sluit aan bij de thema’s 2 (De buurt), 3 (Het onderwijs) en 4 (De sport) in dit
boek.

Thema 1 BOS-medewerker
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1.2 De BOS-medewerkers
Er bestaan BOS-medewerkers op verschillende niveaus. Zij zijn allemaal actief op het gebied van sportstimulering in de driehoek buurt-onderwijs-sport (BOS). In principe kan de
BOS-medewerker vanuit elk van de drie pijlers zijn aangesteld. Voor deze functionarissen
die actief zijn in de BOS-driehoek wordt de afgelopen jaren meestal de term combinatiefunctionaris gebruikt. De werkzaamheden zijn zo divers dat de combinatiefunctionaris in
verschillende rollen kan worden ingezet. Dit kan bijvoorbeeld de rol zijn van multitrainer,
verenigingscoördinator, trainer/sportdocent of sportcoördinator. Deze combinatiefuncties
worden elders in dit boek uitgebreid besproken.
In de beleidsbrief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ‘Sport
en bewegen in Olympisch perspectief ’ wordt het toekomstig sport- en beweegbeleid beschreven. De overheid wil graag zo veel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen krijgen. De buurt gaat hierbij een centrale rol spelen. Om dit duidelijk te maken, spreken ze
in deze nota over de buurtsportcoach en niet over de sportbuurtcoach. Op lokaal niveau,
het niveau van de buurt, probeert men mensen enthousiast te maken voor sport en bewegen. Het gaat om de buurt en daarbij vormt sport een heel belangrijk middel, vandaar:
buurtsportcoach. In de thema’s over beleid komt de beleidsbrief uitgebreid aan de orde.

Clinic skaten.
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Het profiel van de BOS-medewerker

Het werkveld van sport en bewegen is heel breed en kent dan ook sportbegeleiders, sportleiders en sport- en bewegingscoördinatoren. Voor de toekomstige BOS-medewerker is het
belangrijk om te weten wat nu de belangrijkste werkzaamheden van dit beroep zijn. Om
hier een goed beeld van te geven worden drie aspecten van het beroep besproken:
1. typering van het beroep
2. belangrijkste beroepssituaties
3. belangrijkste taken.
1. typering van het beroep
De coördinator buurt, onderwijs en sport motiveert mensen in de buurt om te bewegen.
Het niveau van de deelnemers is niet belangrijk; plezier staat voorop. Hij werkt samen met
mensen van verschillende niveaus uit andere BOS-organisaties (sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, scholen, welzijnsorganisaties, zorginstellingen). De coördinator
maakt gemakkelijk contact met deelnemers, collega‘s en bestuursleden, is flexibel en past
zich gemakkelijk aan. Hij ontwikkelt in overleg of in opdracht van opdrachtgevers een aanbod van BOS-activiteiten en organiseert en coördineert dit. Hij zet zich in voor een goed
beweegklimaat en zoekt daarin de samenwerking met andere BOS-partijen. De sport- en
bewegingscoördinator volgt trends en ontwikkelingen binnen de branche en werkt ook op
internationaal niveau. De sport- en bewegingscoördinator zorgt er ook voor dat uitvoerders hun werk verantwoord uitvoeren door ze de juiste informatie, instructie en coaching
te geven. De organisatie kan erop vertrouwen dat het personeel op een juiste wijze wordt
ingezet.
2. belangrijkste beroepssituaties
De coördinator buurt, onderwijs en sport biedt sport- en bewegingsactiviteiten aan in
de driehoek van buurt, onderwijs en sportorganisaties/-verenigingen. Resultaat van zijn
werkzaamheden is het stimuleren van mensen in een buurt om te gaan en blijven bewegen. Hiertoe organiseert hij (samen met buurtbewoners/leden van de sportvereniging)
activiteiten, wedstrijden en/of toernooien. Hij voert zijn werk zelfstandig uit en zoekt
zelfstandig naar oplossingen voor problemen die zich voordoen. Hij is zich bewust van zijn
verantwoordelijkheden en zijn eigen professionaliteit, maar kent ook zijn eigen grenzen.
De coördinator buurt, onderwijs en sport werkt in zijn functie samen met diverse samenwerkingspartners die verschillende visies, verwachtingen of belangen kunnen hebben. Hij
staat daarnaast voor de opgave zijn aandacht zowel te richten op zaken die spelen op korte
termijn als op het behalen van doelen op de lange termijn. Hij is flexibel en weet in te spelen op ontwikkelingen die op korte termijn spelen.
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3. belangrijkste taken
I. aanbieden van een sport- en bewegingsprogramma in de buurt
• opstellen van een sport- en bewegingsprogramma voor de BOS-driehoek
• het SB-programma aan laten sluiten bij het beleid en de doelen van BOS-partijen
• uitvoeren van sport- en bewegingsactiviteiten in de BOS-driehoek
• beoordelen van het vaardigheidsniveau, de fysieke gesteldheid van SB-deelnemers
•	uitvoeren van coördinerende taken zoals het plannen en verdelen van
werkzaamheden en het regelen van de randvoorwaarden
•	uitvoeren van beleidsondersteunende taken, zoals het signaleren van trends en ontwikkelingen binnen de samenleving en de sport.
II. coördineren en uitvoeren van SB-projecten
• opstellen van een projectplan voor een SB-project
• voorbereiden van het projectplan
• uitvoeren van een projectplan.
De eerste taak, het aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten in de buurt, komt nadrukkelijk in dit boek aan de orde. De tweede belangrijke taak van de BOS-medewerker,
het planmatig werken, wordt besproken in het boek SB-projecten coördineren.
Een vacature voor een BOS-medewerker zou er als volgt uit kunnen zien.
Advertentie BOS-medewerker:
“De BOS-medewerker naar wie wij op zoek zijn, is een echte regelaar en een spin in het web. Je
hebt veel ervaring met verschillende sportstimuleringsprojecten en doelgroepen, niet alleen
als sportleider, maar ook als organisator. Je kunt goed met mensen omgaan en je kunt goed
zelfstandig werken. Ook kun je goed samenwerken met collega’s. Ten slotte ben je een echte
aanpakker, je neemt initiatieven en je bent flexibel.”

Een BOS-medewerker organiseert sportprojecten en -activiteiten om mensen aan het sporten te krijgen en te houden en geeft leiding tijdens de uitvoering van deze projecten en
activiteiten. Hij is de schakel tussen de maker van de sportplannen én de sportleiders voor
de groepen. Het is een beroep in ontwikkeling. Dit blijkt ook uit de veranderde benaming
naar buurtsportcoach. De overheid probeert steeds nieuwe effectieve strategieën te ontwikkelen om sport en bewegen te stimuleren. Voor de BOS-medewerker is het belangrijk om
goed op de hoogte te zijn van nieuwe strategieën, regelingen en speerpunten.
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Sport en bewegen in de buurt
Voor iedere Nederlander, jong of oud, is er passend sport en beweegaanbod in de eigen buurt,
dat veilig en toegankelijk is. Dit kabinet zet in op:

 eer multisportaanbod en sport en beweeg aanbod op locatie (school, sportveldjes in de
• m
buurt, werkgevers en zorg- en welzijnsinstellingen)

 inder belemmeringen die de benutting van accommodaties en begeleiding in de weg
• m
staan

 eer lokale menskracht (zoals combinatiefunctionarissen) waarmee sportverenigingen wor• m
den versterkt en verbindingen worden gelegd tussen sport en de buurt, school, naschoolse
opvang, zorg en welzijn

 eer publiek private samenwerking
• m
• o pzetten van sportloketten bij revalidatiecentra en daarbij aandacht voor talentherkenning.
Uit: Sport en Bewegen in Olympisch perspectief.

Een BOS-medewerker doet veel aan sportstimulering. Bij sportstimulering gaat het erom
mensen en doelgroepen te activeren en te stimuleren om te gaan en te blijven sporten en
bewegen. De succeskansen hierbij zijn groter als sportstimulering op lokaal niveau gebeurt
en als er binnen de BOS-driehoek door organisaties wordt samengewerkt. Om die samenwerking van de grond te krijgen, zijn BOS-medewerkers erg belangrijk. BOS-medewerkers
kijken verder dan één organisatie. Soms werken ze ook voor meerdere organisaties, dan
hebben zij een duale aanstelling. Op deze zogenoemde combinatiefuncties komen we uitgebreid terug.
Werkt de BOS-medewerker met name binnen een of meerdere grote sportverenigingen,
dan is zijn rol met name die van verenigingscoördinator. In deze rol zijn het ontwikkelen
van bijvoorbeeld vrijwilligersbeleid en het organiseren van wervingsactiviteiten belangrijke
taken.
De taken van de BOS-medewerker binnen de buurt of gemeente hebben vooral betrekking
op sportstimulering van achterstandsgroepen door het organiseren van passende sport- en
bewegingsactiviteiten. Dit kan betrekking hebben op een koersbalactiviteit voor ouderen
in het buurthuis, naschoolse sport in de gemeentelijke sporthal voor kinderen uit achterstandswijken of een leefstijlprogramma voor kinderen met obesitas.
Binnen het onderwijs houdt de BOS-medewerker, in de functie van lerarenondersteuner
bewegingsonderwijs en sport (LOBOS), zich vooral bezig met het geven van lessen bewe-
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gingsonderwijs. De LOBOS kan binnen het basisonderwijs zelfstandig, onder verantwoordelijkheid van een bevoegde (vak)leraar, les- en leerlingbegeleidende taken uitvoeren.
APELDOORN - De gemeente huurt op kosten van het rijk voor twee jaar een zogenoemde
BOS-medewerker in (BOS staat voor Buurt, Onderwijs, Sport), die zich zal inspannen voor
de jongeren in de wijken Osseveld en Woudhuis.
Het ministerie van VWS stelt geld beschikbaar voor het project. De BOS-medewerker richt zich
op sportactiviteiten van de brede school, maar zal ook activiteiten voor de jongeren in de wijk
organiseren. In het Woudhuispark ligt een voetbalveld, maar dit wordt nog nauwelijks gebruikt.
De BOS-medewerker kan door daar activiteiten te organiseren het enthousiasme voor de
locatie weer aanwakkeren. Bij veel jongeren in Woudhuis en Osseveld leeft de gedachte dat het
veld altijd drassig is en bezaaid is met hondenpoep. Dit is echter al geruime tijd niet meer het
geval. De gemeente gaat de doeltjes opnieuw van netten voorzien, zodat de aantrekkelijkheid
toeneemt.
Een andere nieuwe plek voor de jeugd ligt aan de Lupineweg. Daar kan binnen een paar weken,
als het gras is volgroeid, ook gevoetbald worden. Bij Het Verlaat is onlangs een trapveldje
gekomen. ‘Daar waren niet alle omwonenden blij mee’, zegt wijkwethouder Paul Blokhuis. ‘Het
is voor ons enorm schipperen, want de beschikbare ruimte is beperkt. Door struiken om het
veldje heen te zetten, hebben we veel ergernis weggenomen. De bal belandt nu niet meer
zomaar bij omwonenden in de tuin.’ De nieuwe gymzaal in Osseveld-Oost, die momenteel
wordt gebouwd, kan in de avonduren ook door jongeren worden gebruikt. ‘We zijn daarover in
overleg met beheerder Accres. Het zou heel mooi zijn als ouders op vrijwillige basis in de begeleiding een steentje bij willen dragen. We horen daar positieve geluiden over.’
Inmiddels is ook duidelijk dat het crossbaantje langs het spoor in Woudhuis mag blijven. ‘Dat
was ook een bouwlocatie, maar daar zien we vanaf. Het kan zijn dat ten bate van nieuwbouw
voor de school een metertje van de baan afmoet, maar daar blijft het dan ook bij.’ Naast deze fysieke maatregelen maakt de gemeente op 21 juni afspraken met de politie en Wisselwerk over
het begeleiden van de jeugd. Ook de wijkraad en Accres worden bij dit gesprek betrokken. Er
wordt onder andere gekeken naar mogelijkheden om jeugdhonk The Corner vaker te openen.
http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/de-bal-belandt-nu-niet-meer-zomaar-bij-omwonenden-in-de-tuin-1.2652446
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