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1. Algemene informatie
D1: Veilig sportklimaat
Studielast
240
Beroepsvereisten
Nee
Certificaten
Nee

Gekoppeld aan kwalificatie(s)
Zie bijlage op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers
Toelichting

Relevantie van het keuzedeel
Onder invloed van verschillende maatschappelijke ontwikkelingen verdwijnt de traditionele sportvereniging gestaag. Dit terwijl
tegelijkertijd het belang van een vitale infrastructuur van sportaanbieders onmiskenbaar groot is. Dit blijkt mede uit het beroep
dat vanuit verschillende sectoren steeds nadrukkelijker op de sport wordt gedaan Veel sportverenigingen en andere
sportaanbieders staan de komende jaren dan ook voor de uitdaging hun maatschappelijke betekenis niet alleen te behouden
maar deze juist te verdiepen en te verbreden. Deze uitdaging kan worden opgepakt door allereerst een sociaal veilig, plezierig en
ontwikkelingsgericht sportklimaat te creëren. Ten tweede door juist ook die doelgroepen te bereiken en te binden die voorheen
minder makkelijk hun plek binnen de georganiseerde sport vonden. En ten derde door samenwerkings-verbanden op lokaal niveau
aan te gaan (open club, maatschappelijke club).
De beginnend beroepsbeoefenaar die het keuzedeel ‘veilig sportklimaat’ heeft gevolgd beschikt over de kennis, inzicht, visie en
vaardigheden om dit proces te begeleiden, zowel vanuit een positie binnen de vereniging als vanuit een begeleidende of
beïnvloedende positie van buiten de vereniging.
Beschrijving van het keuzedeel
Dit keuzedeel biedt een verdieping van de vakkennis en vaardigheden gericht op het creëren van een veilig sportklimaat
waarbinnen de pedagogische en maatschappelijke waarden van de sport optimaal benut worden. Verder is het keuzedeel gericht
op het bereiken en binden van specifieke doelgroepen en het aangaan en onderhouden van relaties met de omgeving (wijk, buurt,
gemeentelijke instanties).
Branchevereisten
Nee
Aard van keuzedeel
Verdiepend
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2. Uitwerking
D1-K1: Creëren van een veilig sportklimaat
Complexiteit
De beginnend beroepsbeoefenaar bezit over brede kennis en vaardigheden die nodig zijn om een veilig sportklimaat te creëren.
Zijn werkzaamheden zijn beperkt gestandaardiseerd aangezien het sportklimaat van verenigingen varieert en hij moet kunnen
inspelen op de actuele situatie. Ook de cultuur binnen verenigingen en de wijze waarop verenigingen worden bestuurd variëren.
Het creëren van een veilig sportklimaat en het aangaan van samenwerkingsverbanden in de wijk zijn complexe werkzaamheden
omdat wijken en doelgroepen variëren en hij moet kunnen inspelen op factoren die het sportklimaat en de samenwerking
beïnvloeden.
Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
De beginnend beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk voor het bevorderen van een veilig sportklimaat bij een vereniging en het
bevorderen van contacten in de wijk. Hij werkt zelfstandig, maar kan bij complexe problemen en vraagstukken een beroep doen
op een opdrachtgever. De contacten met derden en het opzetten van activiteiten met betrokken verenigingen, onderwijs-, zorgen welzijnsinstellingen, moet hij afstemmen met zijn opdrachtgever.
Vakkennis en vaardigheden
De beginnend beroepsbeoefenaar:
§

heeft brede kennis van de relatie tussen een sociaal veilige sportomgeving en het sportplezier van de sporters

§

heeft brede kennis van de rollen en onderlinge relaties van verschillende functionarissen binnen de vereniging

§

heeft brede kennis van visie en beleidskeuzes van sportverenigingen die aan een veilig sportklimaat wilen werken

§

heeft brede en specialistische kennis van de pedagogische waarde van sport en bewegen

§

heeft brede kennis van het effect van sportbeoefening op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge sporters

§

heeft brede kennis van het positief beinvloeden van gedrag binnen de context van een sportvereniging

§
§

heeft brede kennis van het voorkomen van ongewenst gedrag, zoals agressiviteit, pesten en intimidatie
heeft kennis van hoe verschillende functionarissen binnen een sportvereniging het sportklimaat kunnen beïnvloeden en
bevorderen

§

heeft brede kennis van de belangrijkste stappen in het ontwikkelen van een veilig sportklimaat

§

heeft brede en specialistische kennis van de maatschappelijke waarde van sport en bewegen

§

kan inhoud geven aan samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen, onderwijs en zorg- en welzijnsinstellingen
vanuit een pedagogisch en/of maatschappelijk perspectief en vanuit het perspectief van een veilig sportklimaat

§

kan nieuwe doelgroepen betrekken en behouden, waaronder doelgroepen met verschillende culturele achtergronden

§

kan vrijwillig sportkader betrekken en beïnvloeden en hen vaardig maken in het werken met verschillende doelgroepen

§

kan ondersteunen bij het op gang brengen van een beweging gericht op het creëren van een sociaal veilig, plezierig en
ontwikkelingsgericht sportklimaat, waarbinnen de pedagogische meerwaarde van sporten bij een sportclub gerealiseerd
wordt

§

kan positief en ontwikkelingsgericht coachen en de principes daarvan toelichten

§

kan opvoedingsstrategieën toepassen gericht op het versterken van een sociaal veilig, plezierig en ontwikkelingsgericht
sportklimaat

§

kan vanuit de specifieke kenmerken van een doelgroep, waaronder pubers, redeneren en zijn handelen daarop afstemmen
gericht op het realiseren van een gewenste sociale en/of persoonlijke ontwikkeling

§

kan met ouders de dialoog aangaan over de invloed van hun gedrag op de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind

§

kan gedrag van trainers analyseren en aangeven wat de invloed daarvan is op het gedrag (waaronder probleemgedrag) van
sporters

§

kan sporters helpen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling

§

kan trainers en sportleiders van sportverenigingen coachen op hun voorbeeldrol en pedagogische verantwoordelijkheid
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