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Thema 1

Activiteiten uitvoeren



Inleiding

Het thema begint met een cursus over assisteren bij de uitvoering van activiteiten.
Lees deze tekst goed door en maak de bijbehorende opdrachten. In verschillende
hoofdstukken wordt ingegaan op sportieve en recreatieve activiteiten, de materialen
en middelen die je daarbij gebruikt, regels en richtlijnen voor veilig en verantwoord
werken en hoe je assisteert bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van
activiteiten. Daarna ga je zelf aan de slag. Je helpt een collega bij de uitvoering van
een activiteit. Aan de hand van oefeningen bereid je je voor op een demonstratie
van een onderdeel van de instructie. Ook laat je zien dat je een fiets kunt verhuren
aan een gast.
Als laatste voer je een project uit. Je bedenkt voor een opdrachtgever een nieuwe
activiteit. Hiervoor voeren jullie verschillende opdrachten uit. Het eindresultaat
bestaat uit een presentatie van de nieuwe activiteit voor de opdrachtgever en een
activiteitenhandleiding. Aan het eind van dit thema kijk je terug op wat je in dit
thema hebt geleerd en evalueer je hoe de opdrachten en oefeningen zijn verlopen.

Leerdoelen
• Je kent verschillende geschikte sportieve en recreatieve activiteiten en de

doelgroepen.
• Je weet hoe je activiteiten op de juiste manier voorbereidt en welke

werkzaamheden uitgevoerd moeten worden na afloop van een activiteit.
• Je hebt basiskennis van het aanbod van en de mogelijkheden binnen de

organisatie.
• Je hebt basiskennis van (hulp)middelen, materialen en apparatuur.
• Je hebt basiskennis van gezondheid in relatie tot sport en bewegen.
• Je hebt kennis van groepsprocessen die plaatsvinden tijdens een activiteit.
• Je kunt een activiteit evalueren en rapporteren.
• Je kunt gasten/deelnemers ontvangen en hen informatie, instructies en

aanwijzingen geven.
• Je kunt assisteren bij de verhuur of verkoop van producten en materialen.
• Je kunt een eenvoudig gesprek voeren in een moderne vreemde taal.
• Je kunt handelen volgens geldende richtlijnen met betrekking tot ongewenst

gedrag, veiligheid, Arbowetgeving, milieu, kwaliteitszorg en ergonomisch
werken.

• Je kunt mondeling/schriftelijk rapporteren en formeel/informeel een
werkoverleg voeren.

• Je kunt een plattegrond van je werkomgeving lezen en interpreteren.

Wijze van beoordelen

Je wordt beoordeeld op alle onderdelen. In het onderdeel cursus wordt je beoordeeld
op de opdrachten en de toets. Je wordt ook beoordeeld op je deelname in de les.
Bij het onderdeel training moet je een demonstratie uitvoeren waarop je wordt
beoordeeld. Bij het project word je beoordeeld op het product dat je oplevert en
op de samenwerking tijdens het project.
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Oriëntatie

a. Aan wat voor sportieve of recreatieve activiteiten heb jij zelf wel eens
meegedaan?

Opdracht 1

b. Van welke activiteiten hou jij het meest?

activiteiten met de nadruk op sport, omdat 

activiteiten met de nadruk op recreatie, omdat 

a. Geef een voorbeeld van een sportieve activiteit.Opdracht 2

b. Geef een voorbeeld van een recreatieve activiteit.

Voor iedere activiteit of spel gelden bepaalde spelregels.Opdracht 3
Met welke stelling ben je het eens of oneens?

a. Spelregels zijn vooral bedoeld als richtlijn, je bent vrij om deze wel of niet op te
volgen.

Eens / oneens, want 

b. Soms is het nodig om de spelregels aan te passen. Dat hangt af van het niveau
en de gemiddelde leeftijd van deelnemers.

Eens / oneens, want 

c. Spelen volgens de geldende spelregels vermindert het risico op ongelukken.

Eens / oneens, want 
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