
K/ZW/11 ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten  BB KB GL 

Taak: 
eenvoudige, regelende taken verrichten bij sport en bewegen  

   

K/ZW/11.1    
Deeltaak:  
informatie verstrekken over mogelijkheden om te bewegen en te sporten in de 
eigen regio. 
  
De kandidaat kan: 

   

1. informatie verzamelen over sport- en bewegingsmogelijkheden in de regio x x x 
2. de informatie presenteren x x x 
K/ZW/11.2    
Deeltaak:  
voor een doelgroep een eenvoudig sportevenement of toernooi organiseren en 
uitvoeren.  
 
De kandidaat kan:  

   

1. een bij de doelgroep passende sport- of bewegingsactiviteit kiezen  x x x 
2. een plan opstellen voor het organiseren van een sportevenement of toernooi   x x 
3. deelnemers werven x x x 
4. deelnemers informeren x x x 
5. onder leiding het sportevenement of toernooi op passende wijze uitvoeren x x x 
6. onder leiding het sportevenement of toernooi op passende wijze afsluiten  x x x 
K/ZW/11.3    
Deeltaak:  
assisteren en instructie geven bij sport- en bewegingsactiviteiten.  
 
De kandidaat kan:  

   

1. uitleg geven over sport- of bewegingsactiviteit  x x x 
2. een bewegingsvaardigheid voordoen aan de groep x x x 
3. eenvoudige aanwijzingen geven aan de deelnemers x x x 
4. deelnemers voor de sport- of bewegingsactiviteit stimuleren en 

enthousiasmeren 
x x x 

5. flexibel omgaan met verschillen tussen deelnemers x x x 
K/ZW/11.4    
Deeltaak:  
omgaan met veiligheid en het voorkomen van blessures. 
 
De kandidaat kan:  

   

1. letten op de veiligheid van de sportaccommodatie zoals materialen, toestellen 
en apparatuur 

x x x 

2. in bewegingssituaties eenvoudige regels en afspraken maken die blessures 
helpen voorkomen bij sportief spel 

x x x 

K/ZW/11.5    
Deeltaak:  
assisteren bij de uitvoering van bewegingsprogramma's. 
 
De kandidaat kan:  

   

1. eenvoudige sportmetingen uitvoeren en aflezen zoals loopsnelheid, lenigheid, 
armkracht, sprongkracht 

x x x 

2. assisteren bij een warming up en cooling down x x x 
3. advies en informatie geven over passende sport- en bewegingsactiviteiten x x x 



4. informatie geven over de relatie tussen bewegen en gezondheid en over een 
passende sportuitrusting 

x x x 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, 
vaardigheden en houding. 

x x x 

 


