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VOORWOORD

Angerenstein SB (Sport en Bewegen) is een complete serie leermiddelen voor het
kwalificatiedossier Sport en Bewegen. Angerenstein SB bestaat uit boeken met theorie en
opdrachten, online verdiepingsstof en digitale toetsen.

Dit boek is een van de vijf boeken voor de basiskerntaken van het kwalificatiedossier Sport
en Bewegen op mbo-niveau 3 en 4. In het volgende schema staan de boeken van Angerenstein
SB.

Coördinator sport, bewegen en gezondheidCoördinator buurt, onderwijs en sportNiveau 4

•• Sport, bewegen en gezondheid, deel 1BOS-medewerker

•• Sport, bewegen en gezondheid, deel 2SB-projecten coördineren

• SB-projecten coördineren

Coördinator sportinstructie, training en coachingCoördinator sport- en bewegingsagogie

•• SB-projecten coördinerenBewegingsagoog, deel 1

• Bewegingsagoog, deel 2

• SB-projecten coördineren

Sport- en bewegingsleiderNiveau 3

• De sportleider als lesgever (kerntaak 1, deel A)

• De sportleider als begeleider, deel 1 (kerntaak 1, deel B)

• De sportleider als begeleider, deel 2 (kerntaak 1, deel B)

• De sportleider als trainer-coach (kerntaak 1, deel C)

• De sportleider als organisator en sb-functionaris (kerntaken 2 en 3)

De opbouw van de leereenheden
Ieder boek bevat leereenheden die de sport- en bewegingsleider in opleiding gedurende zijn
of haar opleiding veelvuldig zal raadplegen. Deze leereenheden bestaan uit:
• theorie (+ online verdiepingsstof)
• casuïstiek
• verwerkingsopdrachten
• digitale toetsen.
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Theorie
De leereenheden bevatten de informatie die relevant is voor de sport- en bewegingsleider
in opleiding. De theorie wordt verlevendigd met voorbeelden uit het SB-werkveld. Aanvullende
informatie vind je in de verdiepingsstof die beschikbaar is op www.angerenstein.nl/sb.

Casus
De casus bestaat meestal een situatie waar een sport- en bewegingsleider tegenaan kan lopen
in beroepspraktijk. Aan de hand van een aantal kennis- en vaardigheidsopdrachten probeer
je te bedenken wat je het best in deze situatie zou kunnen doen.

Verwerkingsopdrachten
Bij iedere paragraaf van een leereenheid hoort een aantal verwerkingsopdrachten. Deze
opdrachten helpen je de informatie uit de theorie te verwerken. Doordat je actief met de
informatie aan de slag gaat, onthoud je de informatie beter. Bij iedere opdracht staat welk
theoriedeel je kunt gebruiken om de opdracht op te lossen.

Je kunt zelf kiezen of je de opdrachten alleen maakt of met een groepje. Ook is het mogelijk
om de opdrachten eerst alleen te maken en daarna met een groepje medestudenten. Bij
sommige opdrachten, zoals de woordspin, werk je in een groepje. Je kunt zelf kiezen welke
opdrachten je maakt. Soms zit er voor een deel overlap in de opdrachten. De opdrachten
worden langzaam maar zeker moeilijker. Bij de eerste opdrachten ligt het accent op kennis,
bij de laatste opdrachten gaat het meer om het begrijpen en toepassen.

Digitale leeromgeving
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.
Daarna kun je aan de slag!

Verwijzingen
Bij sommige verwerkingsopdrachten of theorie staat een verwijzing naar de website van
Angerenstein SB. Daar vind je dan de bron (bijvoorbeeld een filmpje, afbeelding of website)
die je nodig hebt bij het maken van de opdracht.

8



Digitale toetsen
Bij iedere leereenheid kun je een nulmeting doen waarmee je kunt laten zien wat je al kent
en kunt. Je weet dan bijvoorbeeld aan welke onderwerpen je nog extra aandacht moet
besteden. Zodra je een leereenheid hebt afgerond, kun je een eindtoets maken. Daarmee laat
je zien wat je hebt geleerd. Beide toetsen bevatten vragen over alle leerdoelen van de
leereenheid.

Veel plezier en succes met het werken met Angerenstein SB!
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L E E R E E N H E I D

01
PROJECTMANAGEMENT

Als sport- en bewegingscoördinator krijg je te maken met het organiseren van projecten of
evenementen. Deze leereenheid gaat over projectmatig werken, ofwel projectmanagement.
Projectmanagement is een begrip dat je tegenwoordig steeds vaker hoort. In vrijwel elke
organisatie worden projecten uitgevoerd. Omdat het zo’n veelgehoord begrip is, bestaan er
verschillende omschrijvingen van. Deze leereenheid start met een omschrijving van wat we
verstaan onder projectmanagement. Daarnaast gaan we in op de term ‘projecten’ en de
kenmerken ervan. Een project kent een vaste fasering. Daarnaast staan we kort stil bij de rol
van de projectleider en bij de projectorganisatie. De leereenheid ‘De projectleider’ gaat hier
uitgebreid op in. Ook besteden we aandacht aan wanneer een project succesvol is. Daarbij is
ook aandacht voor het belang van draagvlak. Tot slot geven we een aantal praktische tips voor
de sport- en bewegingscoördinator in de rol van projectleider.

De inhoud van deze leereenheid
1.1 Projectmanagement en projecten
1.2 De fasen van een project
1.3 De projectleider en de projectorganisatie
1.4 Het succes en draagvlak van een project
1.5 Praktische tips voor de projectleider

11



CASUS

Suggesties voor het gebruik van de casus
Een casus kan op verschillende manieren vormgegeven worden en je kunt er op verschillende
manieren gebruik van maken. In dit voorbeeld zijn de vormgeving en aanpak min of meer
afgeleid van wat gangbaar is binnen het probleemgestuurd onderwijs. Je kunt gebruikmaken
van een binnen dit concept passende aanpak, zoals de Achtbaan of de Zevensprong.

Globale aanpak van de casus
1 Bespreek en bepaal de kern (centrale probleemstelling) van de casus.
2 Verhelder onduidelijke begrippen (door opzoeken, discussiëren).
3 Wat wil jij leren van deze casus? Bepaal een aantal voor jou belangrijke leerdoelen.
4 Werk de leerdoelen uit.
5 Rapporteer de gevonden resultaten.

Voorbeelden van sturende vragen bij deze casus
Als dit wenselijk is, kun je kiezen voor een meer gestructureerde aanpak en kun je gericht
kennisdoelen (reproductief, toepassen) of vaardigheidsdoelen aan de casus koppelen.
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Kennis
a Op welke manier kun je deze begrippen met elkaar in verband brengen?

b Hoe kun je het begrip project en management combineren? Wat versta je onder een
project? Wat versta je onder projectmanagement?

c Vervul jij als sport- en bewegingscoördinator de rol van projectleider? Kun je voorbeelden
geven van projecten waar jij mogelijk later leiding aan geeft?

d Wat is het verband tussen de projectleider en het projectteam? Wie kunnen er deel
uitmaken van een projectteam?

e In welke fasen verloopt een project?

f Welke factoren bepalen het succes van een project?

g Wat wordt bedoeld met draagvlak?

h Wat is het verband tussen succes en draagvlak?

13



THEORIE

1.1 Projectmanagement en projecten

Wat is projectmanagement?
Projectmanagement is, algemeen geformuleerd, het beheersen van projecten. Het is de manier
waarop projecten georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd en afgerond worden.
Voor de duidelijkheid kan de omschrijving van projectmanagement het beste opgedeeld
worden in vier elementen:
1 Het door middel van project(en)
2 integreren van mensen, afdelingen, organisaties, middelen en technische mogelijkheden
3 tot het op een gestructureerde wijze oplossen van een gemeenschappelijk onderkende

probleemstelling
4 daarbij rekening houdend met de belangen van de betrokkenen.

Een project gaat meestal om een eenmalig iets (1) als antwoord op een bepaalde vraag of het
bereiken van een bepaald doel (3). Zo kan het vrijwilligerstekort van een sportvereniging
mogelijk opgelost worden door een project. Hiervoor worden binnen de vereniging de meest
geschikte mensen gezocht. Die vormen de projectgroep, met eigen taken,
verantwoordelijkheden en middelen (2). Een projectmanager of projectleider stuurt
medewerkers en/of vrijwilligers aan en geeft dus leiding. Deze groep gaat gestructureerd
aan de slag en doorloopt een vast proces van initiatieffase tot en met de nazorgfase (3). Bij
de hele organisatie is oog voor het belang van alle betrokkenen (4). Dit kan de samenstelling
van de projectgroep betreffen, maar ook het algemeen belang van alle leden van de
sportvereniging.

Projectmanagement omvat de beheersing van het project en/of van meerdere deelprojecten.
Projectmanagement ligt voor de hand als iets niet volstrekt nieuw is, maar wel veel nieuwe
aspecten heeft. Vaak moeten mensen uit verschillende vakgebieden samenwerken om het
gewenste resultaat te bereiken. Het is een eenmalige prestatie waarvoor vaak maar beperkte
middelen zijn of een beperkt budget is.

Projecten
Er is sprake van een project als het gaat om een unieke, van tevoren omschreven prestatie
van een groep samenwerkende medewerkers met verschillende achtergronden.
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In de literatuur kom je als kenmerken van het begrip project onder andere tegen het eenmalige
karakter, de duidelijk omschreven aanpak, de aanwezigheid van randvoorwaarden als tijd
en geld en een duidelijke doelomschrijving.

Resultaten Google als je zoekt op ‘project’
Op internet zijn verschillende omschrijvingen van het begrip project te vinden. Enkele
voorbeelden:
• Een project is een unieke opgave, begrensd in tijd en middelen en afgesloten met
• een projectresultaat.
• Een project is een tijdelijke inspanning, met als doel het creëren van een uniek product

of een unieke service.
• Een project is een geheel van activiteiten om in een tijdelijke organisatie binnen gestelde

condities een vooraf gedefinieerd resultaat te bereiken.
• Een project is een tijdelijke samenwerking van een aantal mensen, meestal uit verschillende

vakgebieden, om een vastgesteld doel te bereiken. Meestal met een vastgesteld budget.

Uit al deze omschrijvingen kun je tot de volgende algemene kenmerken van een project
komen:
• Een project heeft een duidelijk beginpunt (start) en eindpunt (einde).
• Een project heeft een duidelijk omschreven doel.
• Een project heeft een opdrachtgever.
• Voor een project is een vastgesteld budget beschikbaar.
• In het project werken mensen uit verschillende vakgebieden (kwaliteiten) samen.
• Een project heeft een eigen projectorganisatie (projectleider, secretaris, medewerkers).
• Een project wordt georganiseerd volgens een vaste methodiek of aanpak.
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Voorbeelden van projecten
• de organisatie van een groot sportevenement
• de organisatie van werkweken of kampen
• een sportstimuleringsproject voor allochtone vrouwen
• het maken van een voorlichtingsfilm voor een sportbond
• het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl voor een sportorganisatie
• het opzetten van een nieuwe sportopleiding
• het ontwikkelen van een nieuw product (tennisracket, voetbalschoen, fitnessapparaat)
• het opzetten van een nieuw behandelprogramma voor een revalidatiecentrum
• de bouw van een nieuwe sporthal of een zwembad.

Projectmatig werken
Projectmatig werken is een manier om te werken. In het algemeen kunnen werkzaamheden
op drie manieren verricht worden. Je kunt daarbij onderscheid maken tussen:
• een projectmatige werkwijze
• een improviserende werkwijze
• een routinematige werkwijze.

▶ FILMPJE -  WAT IS PROJECTMATIG WERKEN?

Behalve de drie genoemde werkwijzen, kom je als vierde aanpak ook een combinatie van
twee of meerdere werkwijzen tegen. Bij de keuze voor een bepaalde aanpak gaat het om de
vraag welke werkwijze in welke situatie tot het beste resultaat leidt. Wanneer is de
improviserende werkwijze het beste, wanneer is het verstandig om een klus routinematig
aan te pakken en wanneer werk je nou juist projectmatig? Zoals gezegd komen ook meerdere
werkwijzen voor, zelfs binnen een projectmatige aanpak. Zo kan het zijn dat je bepaalde
werkzaamheden die onderdeel uitmaken van het project, routinematig doet.

Projectmatige werkwijze
Als het eindresultaat zonder al te veel risico’s bereikt kan worden door te improviseren of
door routinematig te werken, ligt projectmatig werken niet voor de hand. Projectmatig
werken vergt namelijk altijd extra inspanningen. Er wordt meestal een apart projectteam
voor samengesteld. Die teamleden zijn niet of minder gewend om met elkaar samen te
werken. Een team moet aan elkaar wennen en op gang komen, om zo op een redelijk unieke
manier met een doordacht plan tot het beste resultaat te komen.
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