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Voorwoord 

 
Een body of knowledge voor de sector Zorg, Welzijn en Sport 

 

Voor u ligt de werkversie 2016-2017 van de body of knowledge behorende bij een kwalificatiedossier. 

Zoals de titel al aangeeft, betreft het een werkversie. Het afgelopen jaar hebben de mbo-scholen voor 

Zorg-, Welzijn- en Sportopleidingen samen gewerkt aan een uniforme beschrijving van de 

kennisbasis. Een kennisbasis als instrumentarium om de vertaalslag van de in de kwalificatiedossiers 

beschreven kennis naar een werkbare systematiek vorm te geven en als handvat voor onderwijs en 

werkveld om deze kennis op het juiste niveau met de juiste inhoud (passend bij het toekomstige 

beroep) te duiden.  

 

De body of knowledge richt zich op de kennis behorende bij een kwalificatie waartoe opgeleid wordt 

en niet op de vaardigheden, ook niet de digitale vaardigheden (bijvoorbeeld werken met een 

elektronisch cliëntendossier). Beiden worden vaak in één adem genoemd maar hier expliciet 

gescheiden.  

Vakkennis is cruciaal, zeker bij het opleiden van beginnende beroepsbeoefenaren. Met het definiëren 

van een duurzame body of knowledge heeft de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport van de MBO 

Raad een eerste stap gezet in een gezamenlijke kwaliteitsslag die nodig is om deze kennis te kunnen 

vertalen naar een passend en actueel curriculum en gedegen examinering.  

 

 

Opbouw Body of Knowledge 

 

De body of knowledge kent een tweetal structuurelementen. Allereerst het kennisaspect. Per dossier 

zijn een aantal kennisaspecten gedefinieerd: een cluster van bij elkaar passende kennisinhoud. Ieder 

kennisaspect bestaat uit één of meer (kennis)leerresultaten. Een (kennis)leerresultaat geeft aan wat 

de student op het eindniveau van de opleiding met de kennis kan. Deze leerresultaten zijn beschreven 

aan de hand van de taxonomie van Bloom.  

 

De herziene kwalificatiedossiers, die vanaf augustus 2016 verplicht in het mbo ingevoerd worden, 

hebben een nieuwe structuur. Ook hierbij sluit de body of knowledge aan. Een kwalificatiedossier 

bestaat uit een basisdeel en uit één of meer profieldelen. De combinatie basisdeel en één profieldeel 

wordt de kwalificatie genoemd. De student krijgt uiteindelijk het diploma voor de kwalificatie, 

bijvoorbeeld Onderwijsassistent of Pedagogisch Medewerker Kinderopvang. 

 

Uitzondering hierop zijn twee kwalificatiedossiers in de sector Zorg, Welzijn en Sport, namelijk de 

dossiers MBO Verpleegkundige en Verzorgende-IG. Deze dossiers zijn zogenaamde ongedeelde 

kwalificatiedossiers. Deze dossiers bevatten geen profielen, maar vier brancheverbijzonderingen. De 

kwalificatie omvat het gehele dossier: basisdeel en de vier brancheverbijzonderingen. De student krijgt 

uiteindelijk het (ongedeelde) diploma MBO Verpleegkundige. 
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De indeling in/opbouw van de kwalificatiedossiers van de sector Zorg, Welzijn en Sport is terug te 

vinden in de beschrijving van de body of knowledge. Per kwalificatiedeel (basis en profielen of 

brancheverbijzonderingen) worden de kennisaspecten en de daarbij behorende (kennis)leerresultaten 

benoemd. De kennis behorende bij het basisdeel is niet voorwaardelijk voor de kennis in het 

profieldeel. Ook het niveau van de kennis in het basisdeel is het eindniveau van de opleiding en dus 

het niveau dat een beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen. 

 

 

Onderhoud en kwaliteitsborging body of knowledge ZWS 

 

De werkversie 2016-2017 van de body of knowledge verdient nog zeker een aantal kwaliteitsslagen 

die we graag de komende tijd samen met onderwijs en werkveld willen vormgeven. De komende 

maanden (tot november 2016) werken we toe naar de versie 2017-2018. De bedrijfstakgroep Zorg, 

Welzijn en Sport heeft een proces van onderhoud en kwaliteitsborging ingericht. Eén van de 

producten ter ondersteuning van dit proces is de website www.bokkennisbasis.nl  

Deze website is hét digitale platform waarmee u kunt meeschrijven aan de volgende versie van de 

body of knowledge. Graag roepen wij vertegenwoordigers uit onderwijs en werkveld op om een 

bijdrage te leveren aan dit proces. Denk met ons mee, maak de verbinding met andere overzichten en 

kennisbeschrijvingen en lever zo een bijdrage aan de doorontwikkeling van een gezamenlijk gedragen 

body of knowledge. Kijk op de website en geef uw feedback!  

 

Een redactiegroep, bestaande uit deskundigen uit onderwijs en werkveld, zal jaarlijks op basis van de 

gegeven feedback een nieuwe, actuele versie van de BoK ter vaststelling voorleggen aan de 

Algemene Ledenvergadering van de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport. Jaarlijks zal deze begin 

november gepubliceerd worden (via de websites: www.mboraad.nl en www.bokkennisbasis.nl). 

 

 

Tot slot 

 

De ontwikkeling van onze body of knowledge blijft ‘work in progress’. De langere termijn doelstellingen 

zijn van gemeenschappelijk belang en dus hopen we op inzet van alle betrokken professionals die de 

body of knowledge naar een nog hoger plan kunnen tillen. Want … samen kunnen we werken aan 

‘Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen!’. En vakkennis is daar een essentieel 

onderdeel van. 

 

 

Herziene versie oktober 2016 

Bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport 

http://www.bokkennisbasis.nl/
http://www.mboraad.nl/
http://www.bokkennisbasis.nl/
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1. Basis beroepsspecifiek 

1.1 Les – en leidinggeven 

1.1.1 Schat beginsituaties in stelt op basis daarvan doelen en kiest passende didactische 

werkvormen. 

1.1.2 Voert de gekozen didactische werkvormen uit, evalueert deze en stelt zo nodig bij. 

1.1.3 Koppelt diverse coaching- en lesgeefstijlen bewust aan de doelstelling. 

1.1.4 Herkent niveau verschillen en handelt daarnaar (motorisch, cognitief en sociaal-affectief). 

1.1.5 Past methodieken toe om doelstellingen bij diverse niveauverschillen te behalen. 

1.1.6 Onderkent risico’s en neemt passende maatregelen. 

1.1.7 Organiseert de inzet van materialen en middelen effectief en efficiënt. 

1.1.8 Kent het verschil tussen een micro-, meso- en macroplanning.  

1.1.9 Stelt een samenhangende lessenreeks op, voert lessen uit en evalueert (tussentijds) deze.  

1.1.10 Zet kennis van materiaal in volgens de richtlijnen van de SB activiteiten tijdens gebruik en bij 

het opruimen. 

1.1.11 Beoordeelt de kwaliteit van het SB materiaal en geeft aan dat het onderhouden of vervangen 

moet worden. 

1.2 Organiseren 

1.2.1 Inventariseert de wensen en randvoorwaarden van een opdrachtgever en geeft deze weer in 

een plan. 

1.2.2 Herkent de factoren die de complexiteit van een evenement beïnvloeden.  

1.2.3 Brengt de doelgroep in kaart en kan deze bereiken. 

1.2.4 Werft, informeert, instrueert en begeleidt betrokkenen. 

1.2.5 Past kennis van vergaderen toe door een vergadering te beleggen. Neemt diverse rollen in 

een vergadering aan. 

1.2.6 Plant en delegeert activiteiten/taken.  

1.2.7 Maakt een tijdsplanning van de voorbereiding en bewaakt deze. 

1.2.8 Stelt een begroting op en bewaakt deze. 

1.2.9 Maakt promotie (publiciteit) voor een evenement. 

1.2.10 Maakt zelfstandig een tijdsplanning van de uitvoering van het evenement en bewaakt deze 

tijdens de uitvoering. 

1.3 Ondernemerschap (freelance, zzp) 

1.3.1 Past mogelijkheden van zelfstandig ondernemen toe. 

1.3.2 Houdt rekening met de risico’s van zelfstandig ondernemerschap. 

1.3.3 Is op de hoogte van het belang van administratieve verplichtingen. 

1.3.4 Bouwt een netwerk op en zet deze functioneel in.  

1.3.5 Ziet kansen en mogelijkheden en benut deze. 

1.4 Fysieke ontwikkeling  

1.4.1 Neemt relevante en valide fysieke testen af, doet metingen doen en past de resultaten 

daarvan in de lessen toe (interpreteren). 
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1.4.2 Ontwikkelt les- of trainingsprogramma’s, voert deze uit en stelt deze passend bij de fysieke 

belastbaarheid, mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers bij. 

1.4.3 Past kennis over voeding en de effecten ervan op prestatie, vitaliteit en gewicht toe. 

1.4.4 Past de specifieke kenmerken van fysieke belastbaarheid bij diverse doelgroepen toe. 

1.4.5 Herkent kenmerken van overbelasting tijdens sport- en bewegingsactiviteiten en kan 

daarnaar handelen. 

1.4.6 Past de verschillende componenten van conditie en prestatie bevorderende factoren toe. 

1.4.7 Past kennis over anatomie en fysiologie om trainingsleer toe. 

1.5 Zelfkennis, reflectie en verantwoording 

1.5.1 Kent diverse leerstijlen en erkent zijn eigen voorkeursstijl en past deze toe.  

1.5.2 Evalueert eigen handelen en dat van anderen. 

1.5.3 Benoemt eigen rol en die van anderen binnen samenwerkingsverbanden. 

1.5.4 Verantwoordt eigen handelen methodisch en is in staat een transfer te maken. 

1.5.5 Benoemt het belang van SB voor mens en maatschappij.  

1.5.6 Maakt een inschatting of hij de complexiteit van een opdracht aan kan. 

1.6 Professioneel handelen 

1.6.1 Past SB vaardigheden in diverse contexten toe (transfer maken). 

1.6.2 Bereidt een evaluatie voor, voert deze uit en benoemt naar aanleiding van de feedback 

verbeterpunten. 

1.6.3 Is in staat om zich in te leven in een ander en kan hiernaar handelen. 

1.6.4 Past kennis van de aspecten van een professionele beroepshouding (verwachtingen en 

omgangsvormen) in het SB werkveld toe. 

1.6.5 Past beroepsethische omgangsvormen in het SB werkveld toe. 

1.6.6 Kent het belang van en is in staat om een voorbeeldfunctie te vervullen en enthousiasme 

voor het vak uit te dragen. 

1.7 Plannen  

1.7.2 Maakt methodisch een korte en lange termijnplanning t.b.v. de eigen werkzaamheden en 

motiveert waarom van de termijnplanning t.b.v. de eigen werkzaamheden is afgeweken. 

1.7.3 Formuleert de criteria waaraan een concrete doelstelling moet voldoen. 

1.8 Veiligheid en regelgeving 

1.8.1 Past EHBO kennis in de praktijk toe. 

1.8.2 Herkent onveilige situaties op de werkplek en kan tijdig ingrijpen/aanpassen. 

1.8.3 Past preventieve maatregelen toe om de veiligheid te waarborgen binnen SB situaties. 

1.8.4 Past wet- en regelgeving betreffende de organisatie van SB activiteiten toe. 

1.8.5 Past rechten en plichten (ARBO/CAO) als werknemer in een SB organisatie toe. 

1.8.6 Past kennis van persoonlijke hygiëne en hygiënische werkomstandigheden toe in 

praktijksituaties.  

1.9 Sport- en spel (kennis en vaardigheden) 

1.9.1 Past kennis van spelregels, technieken en tactiek van relevante SB activiteiten toe in de 

praktijk. 
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1.9.2 Past kennis over de motorische basisvaardigheden van relevante SB activiteiten toe in de 

praktijk.  

 

1.10 Sport- en gedrag 

1.10.1 Past basiskennis van ontwikkeling van de mens toe in het aanbieden van passende SB 

activiteiten.  

1.10.2 Motiveert deelnemers op diverse manieren. 

1.10.3 Past basiskennis over groepsprocessen binnen de SB context toe in de praktijk. 

1.10.4 Past kennis van verschillende gesprekstechnieken toe, zoals conflicthantering, feedback 

geven en ontvangen.  

1.10.5 Past kennis van verschillende doelgroepen/culturen toe bij het voorbereiden en aanbieden 

van SB activiteiten.  



9/20 BoK Sport en Bewegen 

2. Profiel: P1 Sport- en bewegingsleider 

2.1 Les – en leidinggeven 

2.1.1 Schat beginsituaties in stelt op basis daarvan doelen en kiest passende didactische 

werkvormen. 

2.1.2 Voert de gekozen didactische werkvormen uit, evalueert deze en stelt zo nodig bij. 

2.1.3 Koppelt diverse coaching- en lesgeefstijlen bewust aan de doelstelling. 

2.1.4 Herkent niveau verschillen en handelt daarnaar (motorisch, cognitief en sociaal-affectief). 

2.1.5 Past methodieken toe om doelstellingen bij diverse niveauverschillen te behalen. 

2.1.6 Onderkent risico’s en neemt passende maatregelen. 

2.1.7 Organiseert de inzet van materialen en middelen effectief en efficiënt. 

2.1.8 Kent het verschil tussen een micro-, meso- en macroplanning.  

2.1.9 Stelt een samenhangende lessenreeks op, voert lessen uit en evalueert (tussentijds) deze.  

2.1.10 Zet SB kennis van materiaal in volgens de richtlijnen van de SB activiteiten tijdens gebruik 

en bij het opruimen.  

2.1.11 Beoordeelt de kwaliteit van het SB materiaal en geeft aan dat het onderhouden of vervangen 

moet worden. 

2.2 Organiseren 

2.2.1 Inventariseert de wensen en randvoorwaarden van een opdrachtgever en geeft deze weer in 

een plan. 

2.2.2 Herkent de factoren die de complexiteit van een evenement beïnvloeden.  

2.2.3 Brengt de doelgroep in kaart en kan deze bereiken. 

2.2.4 Werft, informeert, instrueert en begeleidt betrokkenen. 

2.2.5 Past kennis van vergaderen toe door een vergadering te beleggen. Neemt diverse rollen in 

een vergadering aan. 

2.2.6 Plant en delegeert activiteiten/taken.  

2.2.7 Maakt een tijdsplanning van de voorbereiding en bewaakt deze. 

2.2.8 Stelt een begroting op en bewaakt deze. 

2.2.9 Maakt promotie (publiciteit) voor een evenement. 

2.2.10 Maakt zelfstandig een tijdsplanning van de uitvoering van het evenement en bewaakt deze 

tijdens de uitvoering. 

2.3 Ondernemerschap (freelance, zzp) 

2.3.1 Past mogelijkheden van zelfstandig ondernemen toe. 

2.3.2 Houdt rekening met de risico’s van zelfstandig ondernemerschap. 

2.3.3 Is op de hoogte van het belang van administratieve verplichtingen. 

2.3.4 Bouwt een netwerk op en zet deze functioneel in.  

2.3.5 Ziet kansen en mogelijkheden en benut deze. 

2.4 Fysieke ontwikkeling  

2.4.1 Neemt relevante en valide fysieke testen af, doet metingen doen en past de resultaten 

daarvan in de lessen toe (interpreteren). 
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2.4.2 Ontwikkelt les- of trainingsprogramma’s , voert deze uit en stelt deze passend bij de fysieke 

belastbaarheid, mogelijkheden en beperkingen van de deelnemers bij. 

2.4.3 Past kennis over voeding en de effecten ervan op prestatie, vitaliteit en gewicht toe. 

2.4.4 Past de specifieke kenmerken van fysieke belastbaarheid bij diverse doelgroepen toe. 

2.4.5 Herkent kenmerken van overbelasting tijdens sport- en bewegingsactiviteiten en kan 

daarnaar handelen. 

2.4.6 Past de verschillende componenten van conditie en prestatie bevorderende factoren toe. 

2.4.7 Past kennis over anatomie en fysiologie om trainingsleer toe. 

2.5 Zelfkennis, reflectie en verantwoording 

2.5.1 Kent diverse leerstijlen en erkent zijn eigen voorkeursstijl en past deze toe.  

2.5.2 Evalueert eigen handelen en dat van anderen. 

2.5.3 Benoemt eigen rol en die van anderen binnen samenwerkingsverbanden.  

2.5.4 Verantwoordt eigen handelen methodisch en is in staat een transfer te maken. 

2.5.5 Benoemt het belang van SB voor mens en maatschappij.  

2.5.6 Maakt een inschatting of hij de complexiteit van een opdracht aan kan. 

2.6 Professioneel handelen 

2.6.1 Past SB vaardigheden in diverse contexten toe (transfer maken). 

2.6.2 Bereidt een evaluatie voor, voert deze uit en benoemt naar aanleiding van de feedback 

verbeterpunten.  

2.6.3 Is in staat om zich in te leven in een ander en kan hiernaar handelen. 

2.6.4 Past kennis van de aspecten van een professionele beroepshouding (verwachtingen en 

omgangsvormen) in het SB werkveld toe. 

2.6.5 Past beroepsethische omgangsvormen in het SB werkveld toe. 

2.6.6 Kent het belang van en is in staat om een voorbeeldfunctie te vervullen en enthousiasme 

voor het vak uit te dragen. 

2.7 Plannen  

2.7.2 Maakt methodisch een korte en lange termijnplanning t.b.v. de eigen werkzaamheden en 

motiveert waarom van de termijnplanning t.b.v. de eigen werkzaamheden is afgeweken. 

2.7.3 Formuleert de criteria waaraan een concrete doelstelling moet voldoen. 

2.8 Veiligheid en regelgeving 

2.8.1 Past EHBO kennis in de praktijk toe. 

2.8.2 Herkent onveilige situaties op de werkplek en kan tijdig ingrijpen/aanpassen. 

2.8.3 Past preventieve maatregelen toe om de veiligheid te waarborgen binnen SB situaties. 

2.8.4 Past wet- en regelgeving betreffende de organisatie van SB activiteiten toe. 

2.8.5 Past rechten en plichten (ARBO/CAO) als werknemer in een SB organisatie toe. 

2.8.6 Past kennis van persoonlijke hygiëne en hygiënische werkomstandigheden toe in 

praktijksituaties.  

2.9 Sport- en spel (kennis en vaardigheden) 

2.9.1 Past kennis van spelregels, technieken en tactiek van relevante SB activiteiten toe in de 

praktijk. 
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2.9.2 Past kennis over de motorische basisvaardigheden van relevante SB activiteiten toe in de 

praktijk.  

 

2.10 Sport- en gedrag 

2.10.1 Past basiskennis van ontwikkeling van de mens toe in het aanbieden van passende SB 

activiteiten. 

2.10.2 Motiveert deelnemers op diverse manieren. 

2.10.3 Past basiskennis over groepsprocessen binnen de SB context toe in de praktijk. 

2.10.4 Past kennis van verschillende gesprekstechnieken toe, zoals conflicthantering, feedback 

geven en ontvangen.  

2.10.5 Past kennis van verschillende doelgroepen/culturen toe bij het voorbereiden en aanbieden 

van SB activiteiten. 
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3. Profiel: P2 Coördinator buurt, onderwijs en sport  

3.1 Werkveld BOS 

3.1.1 Analyseert de pijlers van de driehoek in relatie tot doelen (programma’s/activiteiten) en 

motiveert de diverse belangen daarbij. 

3.1.2 Analyseert het concept brede school op kenmerken in relatie tot de vraag over de inhoud en 

motiveert op basis daarvan de gemaakte keuzes. 

3.1.3 Analyseert diverse organisatie structuren van diverse verenigingen en vergelijkt verschillen 

en overeenkomsten. 

3.1.4 Analyseert lokale buurthuisactiviteiten in relatie tot het realiseren van een SB programma, 

selecteert relevante mogelijkheden en motiveert waarom. 

3.1.5 Analyseert mogelijkheden tot samenwerking buiten de driehoek op kenmerken, beoordeelt 

en motiveert de diverse mogelijkheden en motiveert de juiste contacten hiervoor. 

3.2 Les- en leidinggeven 

3.2.1 Analyseert doelstellingen van de vaardigheidstest volgens SMART/ BWOM en past deze 

toe.  

3,2,2 Analyseert de 12 leerlijnen op kenmerken en selecteert de beste in relatie tot een opdracht.  

3.2.3 Analyseert speelpleinspelen op kenmerken in relatie tot de toepassing daarvan in de lokale 

situatie en motiveert keuzes. 

3.2.4 Analyseert doelgroepen op kenmerken en past de juiste wijze om hen aan te spreken of 

coachen toe. 

3.2.5 Analyseert groepsprocessen op kenmerken en kiest voor een passende begeleiding van de 

groep daarbij. 

3.3 Plannen, Organiseren en coördineren  

3.3.1 Deelt een project in op relevante kenmerken volgens het format van een projectplan. 

3.3.2 Analyseert projecten op organisatorische kenmerken en stelt een plan van aanpak op om dit 

te coördineren.  

3.3.3 Analyseert pijlers uit de BOS, maakt keuzes in relatie tot het doel en brengt daarvoor diverse 

pijlers samen.  

3.4 Netwerken  

3.4.1 Analyseert netwerken op kenmerken, vergelijkt ze met elkaar en neemt de juiste acties 

(communicatie) om deze op te bouwen of te onderhouden. 

3.4.2 Analyseert de rol van bruggenbouwer op kenmerken in relatie tot diverse pijlers. 

3.4.3 Reflecteert op de uitvoering van zijn rol als bruggenbouwer tussen diverse pijlers. 

3.4.2 Analyseert de waarde van zijn contacten in relatie tot het doel binnen de georganiseerde 

sport (of het realiseren van een SB Project). 

3.5 Gezond bewegen 

3.5.1 Analyseert gezondheidsproblematieken in de gegeven situatie en motiveert doorverwijzing 

naar de betreffende instanties. 

3.5.2 Selecteert gezondheid bevorderende activiteiten in relatie tot de SB doelgroep/deelnemer. 
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3.5.3 Signaleert preventief beweging armoede en motorisch achterstanden en adviseert bij 

doorverwijzing.  

3.5.4 Signaleert voorkomende welvaartziekten en selecteert activiteiten voor deze doelgroep 

3.5.5 Analyseert patronen in voeding en adviseert het werkveld hierover. 

3.6 Veilig sport klimaat 

3.6.1 Analyseert belangrijke beroepsethische principes in relatie tot de uitvoering van de sport en 

legt dit uit. 

3.6.2 Analyseert een conflict binnen een situatie op kenmerken en selecteert een passende 

methode om het conflict te hanteren.  

3.6.3 Analyseert een sport- en bewegingssituatie op kenmerken voor veiligheid en selecteert de 

juiste acties om de veiligheid te borgen.  

3.6.4 Analyseert sociale problematiek in een situatie op kenmerken en selecteert volgens de 

meldcode de juiste handeling daarbij. 

3.7 Zelfkennis, reflectie en verantwoording 

3.7.1 Motiveert zijn professioneel functioneren aan de hand van relevante voorbeelden. 

3.7.2 Beoordeelt zijn professioneel functioneren door kritisch (positief en negatief) op zijn 

functioneren te reflecteren en waar nodig verbeteracties af te spreken. 

3.8 Sportbeleid, lokaal en landelijk. 

3.8.1 Analyseert het programma “Sport en Bewegen in de Buurt “ op kenmerken in relatie tot de 

uitvoering van de diverse rollen daarbinnen.  

3.8.2 Analyseert de gegevens van een buurtscan in relatie tot de onderzoeksvraag. 

3.8.3 Analyseert de sportnota of sportplan binnen de gemeente en vergelijkt deze met de 

uitgangspunten van lokaal sportbeleid en de organisatie van sportactiviteiten. 

3.8.4 Analyseert subsidieregelingen in relatie tot een aanvraag en het indienen van deze 

aanvraag. 

3.8.5 Analyseert het regionale sportaanbod in relatie tot zijn werkzaamheden en stemt zijn aanbod 

daarop af. 

3.8.6 Analyseert trends en ontwikkelingen in het (lokale) sportaanbod en beargumenteert/ 

motiveert mogelijkheden voor vernieuwing en aanpassing van het bestaande aanbod. 

3.8.7 Selecteert binnen een situatie de gemeentelijke/ ambtelijke procedures die daarbij van 

toepassing zijn. 

3.8.8 Analyseert maatschappelijke thema’s in relatie tot SB en geeft daarover relevante adviezen 

voor aanpassing en vernieuwing.  

 3.8.9 Analyseert binnen situaties bestaande beweeginterventies motiveert daarbij relevante 

keuzes en maakt een traject voor implementatie daarvan. 

3.9 Ondernemerschap (freelance, zzp) 

3.9.1 Analyseert zijn deskundigheid als ondernemer binnen zijn profiel en bepaald zijn kansen en 

mogelijkheden daarmee op de arbeidsmarkt en signaleert kansen en mogelijkheden binnen 

zijn profiel. 
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4. Profiel: P3 Coördinator Sport, bewegen en gezondheid 

4.1 Voeding, roken en alcohol 

4.1.1 Analyseert kennis van voeding in relatie tot gezondheid en geeft hiervoor adviezen. 

4.1.2 Analyseert energie inname en het verbruik en geeft op basis hiervan gerichte adviezen aan 

SB-deelnemers/cliënten. 

4.1.3 Analyseert schadelijke effecten van ongezonde voeding, roken en alcohol op kenmerken en 

geeft op basis hiervan informatie en advies. 

4.1.4 Signaleert verslavingsverschijnselen op het gebied van voeding, roken en alcohol en geeft 

onderbouwd advies over doorverwijzing naar personen of instanties op dat gebied.  

4.1.5 Signaleert de werking en schadelijke effecten van prestatie bevorderende middelen en drugs 

en geeft op basis hiervan informatie en advies. 

4.2 Coachen op leefstijl 

4.2.1 Analyseert diverse (test)methodes om de leefstijl in relatie tot gezondheid van de SB-

deelnemer/cliënt in kaart te brengen en kan de SB-deelnemer/cliënt daar bewust van maken. 

4.2.2 Analyseert verschillende fasen van gedragsverandering en motiveert hoe zijn 

coachtechnieken hierop aansluiten. 

4.2.3 Analyseert de werking van motiverende gespreksvoering in relatie tot coaching van SB-

deelnemers/cliënten. 

4.3 Bewegen 

4.3.1 Analyseert beweging in relatie tot gezondheid binnen een doelgroep. 

4.3.2 Bouwt beweegprogramma’s op in relatie tot mogelijkheden en beperkingen van de SB-

deelnemer/cliënt. 

4.4 Preventie 

4.4.1 Analyseert bewegingen op kenmerken die een negatief effect op de gezondheid kunnen 

hebben en selecteert de juiste specialisten daarvoor naar wie hij kan doorverwijzen. 

4.4.2 Analyseert risico factoren van de verschillende doelgroepen en selecteert 

(beweeg)programma’s en kan daar op aanpassen. 

4.4.3 Analyseert de sport en de kenmerkende sportletsels in relatie tot mogelijkheden van 

blessurepreventie.  

4.5 Doelgroepen 

4.5.1 Analyseert doelgroepen op kenmerkende ziektebeelden, de oorzaak, het verloop en de 

gevolgen daarvan. 

4.5.2 Analyseert patiënten-/belangenverenigingen in relatie tot verwijzing en advies aan de SB 

deelnemers/cliënten. 

4.6 Multidisciplinaire teams 

4.6.1 Analyseert kenmerken/deskundigheden binnen multidisciplinaire teams in relatie tot de 

optimale uitvoering van zijn werkzaamheden. 
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4.6.2 Analyseert verschillende disciplines binnen een gezondheidsorganisatie en weet deze in te 

zetten bij interventies. 

4.6.3 Analyseert zijn werkzaamheden in relatie tot ethiek binnen SB en handelt daarnaar. 

4.7 Ontspanning 

4.7.1 Analyseert kenmerken van SB deelnemers/cliënten over uitoefenen van sportactiviteiten in 

relatie tot een gezonde balans tussen in- en ontspanning. 

4.7.2 Analyseert SB-deelnemers/cliënten op kenmerkende oorzaken van stress en adviseert hen 

over het verloop en de gevolgen daarvan. 

4.7.3 Selecteert preventieve maatregelen om stress te voorkomen en adviseert SB-

deelnemers/cliënten. 

4.7.4 Selecteert aanvullende specialistische informatie ten aanzien van ontspanning en adviseert 

SB-deelnemers/cliënten. 

4.8 Plannen, organiseren en coördineren 

4.8.1 Beschrijft een project op kenmerken volgens het format van een projectplan. 

4.8.2 Is in staat om projecten te organiseren en te coördineren. 

4.8.3 Analyseert projecten op organisatorische kenmerken en stelt een plan van aanpak op om dit 

te coördineren.  

4.8.4 Analyseert pijlers uit de BOS, maakt keuzes in relatie tot het doel en brengt daarvoor diverse 

pijlers samen. 

4.9 Ondernemerschap 

4.9.1 Analyseert zijn deskundigheid als ondernemer in relatie tot de arbeidsmarkt en ziet 

overeenkomsten en verschillen binnen zijn kansen en mogelijkheden en signaleert kansen 

en mogelijkheden binnen zijn profiel. 
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5. Profiel: P4 Coördinator sport- en bewegingsagogie 

5.1 Bewegingsagogisch plan opstellen 

5.1.1 Analyseert de beginsituatie van een doelgroep op kenmerken op motorisch, cognitief en 

sociaal-affectief vlak in relatie tot de algemene kenmerken. 

5.1.2 Selecteert diagnostische hulpmiddelen in relatie tot een SB activiteit.  

5.1.3 Analyseert visies en vakconcepten en ontwerpt toepassing daarvoor binnen een specifieke 

situatie/ doelgroep.  

5.1.4 Analyseert de hulpvraag en zorgbehoefte van de doelgroep/deelnemer en onderscheid de 

overeenkomsten en verschillen daartussen. 

5.1.5 Analyseert de hulpvraag en/of zorgbehoefte van de doelgroep/deelnemer in relatie tot het 

bepalen van een passende, concrete, realistische doelstelling.  

5.1.6 Analyseert de bewegingsagogische strategieën op kenmerken in relatie tot het aanbieden 

van diverse SB ondersteuningsprogramma’s Ontwerpt specifieke SB-activiteiten in relatie tot 

diverse doelstellingen.  

5.1.7 Analyseert theoretische begeleidingsmethoden op kenmerken en selecteert een passende 

bij het bewegingsagogisch plan (bijvoorbeeld Sherborne). 

5.1.8 Evalueert volgens methodiek het bewegingsagogisch plan en onderbouwt noodzaak tot 

bijstelling. 

5.2 Aanbieden van SB-activiteiten aan bijzondere doelgroepen 

5.2.1 Analyseert de activiteiten volgens het bewegingsagogisch plan in relatie tot de doelstelling 

van de doelgroep/deelnemers. Als de situatie erom vraagt, kan de student gemotiveerd 

afwijken van het bewegingsagogisch plan. 

5.2.2 Monitort de voortgang van de activiteiten in relatie tot de doelstelling en stelt waar nodig bij.  

5.2.3 Selecteert passende eigen bewegingsvaardigheden in relatie tot de doelgroep.  

5.2.4 Selecteert relevante hulpmiddelen bij ondersteuning van de cliënt voor, tijdens en na SB-

activiteiten. 

5.2.5 Gaat creatief om met materiaal en middelen in de bewegingscontext. 

5.2.6 Selecteert de juiste spelregels, technieken en tactiek in relatie tot kenmerken van de 

aangepaste sport. 

5.3 Samenwerken 

5.3.1 Analyseert het multidisciplinaire team op kenmerken en selecteert inzet van eigen relevante 

deskundigheid voor samenwerking. 

5.3.2 Selecteert argumenten vanuit de bewegingsagogie en adviseert het multidisciplinaire team. 

5.3.3 Analyseert cliënten, betrokkenen en externe partijen op kenmerken in de situatie en 

selecteert inzet van eigen relevante deskundigheid. 

5.4 Doelgroepkennis 

5.4.1 Kiest een passende begeleidingstijd in relatie tot de kenmerken van de doelgroep waarmee 

wordt gewerkt. 
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5.5 Zelfkennis, reflectie en verantwoording 

5.5.1 Analyseert planmatig vorderingen van de doelgroep in relatie tot de doelstelling, rapporteert 

deze schriftelijk. 

5.5.2 Vergelijkt eerstijlen met zijn eigen voorkeursstijl en selecteert passende leerstijlen bij 

verschillende doelgroepen. 

5.5.3 Vergelijkt eigen denken, voelen en handelen met dat van anderen en stimuleert anderen dat 

ook te doen. 

5.5.4 Beoordeelt zichzelf vanuit reflectie op eigen denken, voelen, handelen en motiveert zijn mate 

van betrokkenheid om met specifieke doelgroepen te werken. 

5.6 Professioneel handelen 

5.6.1 Is in staat om zich in te leven in een ander en kan hiernaar handelen. 

5.6.2 Motiveert (a.d.h.v. voorbeelden) uitvoering van werkzaamheden in relatie tot professionele 

beroepshouding (verwachtingen en omgangsvormen) in het SB werkveld. Motiveert (a.d.h.v. 

voorbeelden) uitvoering van werkzaamheden in relatie tot beroepsethische omgangsvormen 

specifiek per situatie en doelgroep. 

5.6.3 Kent het belang van en is in staat om een voorbeeldfunctie te vervullen in het werkveld. 

Motiveert eigen handelen en voorbeeldgedrag in relatie tot de doelgroep. 

5.6.4 Motiveert professionalisering van zijn handelen in relatie tot actuele ontwikkelingen en 

scholing. 

5.6.5 Motiveert eigen grenzen in het multidisciplinaire team in relatie tot diverse situaties met 

cliënten en geeft daarvan voorbeelden. 

5.6.6 Selecteert passende gesprekstechnieken in diverse situaties en bij verschillende 

doelgroepen/deelnemers. 

5.6.7 Toont betrokkenheid binnen de instelling in relatie tot wisselende werkzaamheden en 

motiveert oorzaak en gevolg daarvan voor het werk en zichzelf. (denk aan bereidheid tot 

overwerken / incidenteel in de avonden/weekenden beschikbaar zijn, contact met collega’s 

in de pauzes). 

5.7 Veiligheid en regelgeving 

5.7.1 Analyseert aspecten uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in relatie tot de 

kenmerken van de deelnemers/doelgroepen.  

5.7.2 Analyseert aspecten uit de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in relatie tot de 

kenmerken (kenmerkend gedrag?) van de deelnemers. 

5.7.3 Kent achtergrond en risico’s van medicatieverstrekking. 

5.7.4 Bewaakt de werkomgeving op kenmerken voor veiligheid en hygiëne en motiveert zijn acties 

daarop. 

5.7.5 Signaleert afwijkend gedrag bij cliënten in relatie tot de veiligheid van de cliënt, anderen, of 

zichzelf (bijv. duizeligheid) en motiveert zijn acties daarop. 

5.8 Ondernemerschap  

5.8.1 Verantwoordt zijn werkzaamheden in relatie tot de eisen die een zorgverzekeraar stelt aan 

de bewegingsagoog. 

5.8.2 Analyseert samenwerking met de zorgverzekeraar op mogelijkheden en risico’s. 
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5.8.3 Is op de hoogte van het belang van administratieve verplichtingen en past deze toe in een 

relevante en specifieke omgeving. 

5.8.4 Signaleert actuele trends en analyseert deze op kansen en mogelijkheden voor uitvoering in 

het BAG werkveld. 

5.9 Organiseren/ plannen/ coördineren  

5.9.1 Deelt een project in op relevante kenmerken volgens het format van een projectplan. 

5.9.2 Analyseert projecten op organisatorische kenmerken en stelt een plan van aanpak op om dit 

te coördineren.  

5.9.3 Selecteert kenmerken uit het profiel in relatie tot uitvoering in het werkveld BAG en maakt 

deze daarvoor specifiek. 
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6. Profiel: P5 Coördinator sportinstructie, training en coaching 

6.1 Les- en leidinggeven 

6.1.1 Observeert deelnemers en trekt conclusies uit de analyse van de beweging en wedstrijden. 

6.1.2 Analyseert gebruik van nieuwe media in relatie tot toepassingsmogelijkheden op gebied van 

beweging, training en wedstrijden. 

6.1.3 Kennis hebben van verschillende manieren van motorisch leren. 

6.1.4 Verschillende test en meet methodes kennen en toepassen gekoppeld o.a. aan 

trainingsplan/jaarplan. 

6.1.5 Kennis hebben en toepassen van verschillende mentale instructie vormen. 

6.1.6 Herkent talent door observatie en analyse van prestaties binnen specifieke 

bewegingsactiviteiten in relatie tot normale prestaties en kan dit koppelen aan een 

talentontwikkelingsplan. 

6.2 Coaching  

6.2.1 Het toepassen van wedstrijdbegeleiding met daarin wedstrijdvoorbereiding, wedstrijdplan, 

randvoorwaarden en wedstrijdcoaching. 

6.2.2 Het analyseren van wedstrijden gericht op het vinden van verbeterpunten van de sporters op 

fysiek gebied, mentaal vlak en handelingsvaardigheden. 

6.2.3 Analyseert diverse coachingstijlen op kenmerken en selecteert passende stijlen in relatie tot 

toepassing bij diverse SB-deelnemers.  

6.2.4 Analyseert diverse leerstijlen op kenmerken en selecteert passende stijlen in relatie tot 

toepassing bij diverse SB-deelnemers.  

6.3 Organiseren 

6.3.1 Brengt verenigingen of clubs in kaart in relatie tot het doel/programma van SB activiteiten en 

brengt daarvoor diverse partijen samen.  

6.3.2 Analyseert evenementen op diverse rollen en taken in relatie tot uitvoering daarvan. 

6.3.3 Selecteert specifieke werkzaamheden binnen evenementen en benoemt rollen, taken en 

verantwoordelijkheden daarbinnen.  

6.3.4 Onderscheidt diverse clubs en verenigingen in relatie tot de SB activiteiten op relevante 

kenmerken en motiveert jeugdige deelnemers voor het belang van deelname daaraan. 

6.4 Coördineren 

6.4.1 Binnen verenigingen meedenken over verbeteringen ( beleid) en weet hier voorbeelden van 

te benoemen. 

6.4.2 Kan de principes van het aansturen van teams binnen verenigingen toepassen.  

6.4.3 Analyseert uitgevoerd beleid en onderbouwt mogelijkheden voor verandering en aanpassing. 

6.4.4 Kan op basis van een meerjarenplan een geperiodiseerd jaarplan opstellen met aandacht 

voor trainingsprogramma’s op fysiek, tactisch en technisch gebied. 

6.5 Professioneel handelen 

6.5.1 Selecteert actuele ontwikkelingen op gebied van SB activiteiten en brengt hierover advies uit 

aan het team. 
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6.5.2 Onderscheidt kenmerken van diverse doelgroepen en motiveert mogelijkheden voor 

uitvoering van diverse sporten daarvoor. 

6.5.3 Analyseert netwerken op kenmerken, vergelijkt ze met elkaar en motiveert acties om deze 

op te bouwen of te onderhouden. 

6.5.4 Signaleert situaties in relatie tot volgens procedures gestelde eisen en doet voorstellen ter 

verbetering/aanpassing/vernieuwing. 

6.5.5 Analyseert sociale en emotionele problematieken in de gegeven situatie en motiveert 

doorverwijzing naar de betreffende deskundigen. 

6.6 Fysiek 

6.6.1 Adviseert diverse doelgroepen van SB activiteiten specifiek over oorzaak en gevolg van 

voeding en doping. 

6.6.2 Structureert een training in relatie tot het behalen van resultaten volgens de trainingsleer en 

de elementen die betrekking hebben op fysieke en mentale ontwikkeling van sporters. 

6.6.3 Signaleert veel voorkomende blessures en problematieken van deelnemers en motiveert de 

keuze voor ingeschakelde hulp.  
 


