


Hoofdstukken in thema’s

1. Algemene vaardigheden 

2. Rollen binnen LO2

3. Gezond bewegen

4. Organiseren 

5. Trainen

6. Samenleving



Hoofdstuk 4: Organiseren



Voorstelrondje

1. Naam

2. School, Stad

3. Favoriete sport(en)

4. LO-2 ambities 



Vertrekpunt eindtermen LO2

Eindterm 10 (bewegen en regelen) De kandidaat kan alleen 
of samen met anderen diverse regeltaken uitvoeren en één 
regelende rol uitvoeren waarbij de kandidaat niet zelf als 
beweger is betrokken.



Vertrekpunt eindtermen LO2

Eindterm 2 (basisvaardigheden) De kandidaat kan 
basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op 
communiceren, samenwerken en informatie verwerven en 
verwerken.



Vertrekpunt eindtermen LO2
Eindterm 3 (leervaardigheden) 

De kandidaat ontwikkelt een aantal vaardigheden in 
bewegen en sport, zoals: 

- omgaan met regels en een bijdrage leveren aan een 
sportief verloop en aan de veiligheid van zichzelf en 
anderen;

- regeltaken uitvoeren om samen bewegingssituaties op 
gang te kunnen brengen en houden;

- in bewegingssituaties omgaan met aspecten als lukken en 
mislukken en winst en verlies.



Toernooi/sportevenement  op school

Deelnemers?

1. Wat is bij jou op school een geslaagd toernooi of 
sportevenement geweest?

2. Hebben LO2 leerlingen een rol gespeeld?/Zou er 
een (grotere) rol voor ze zijn?



Organisatie vorm: hele en have 
competitie

Bij een halve competitie spelen de teams één keer tegen 
elkaar, bij een hele competitie twee keer. Een voorbeeld 
van een hele competitie is de eredivisie voetbal, elk 
team speelt één keer uit en één keer thuis. 



Organisatie vorm: Poule systeem

Het gaat bij een poulesysteem eigenlijk om een aantal 
minicompetities die tegelijkertijd worden afgewerkt. De 
deelnemers of teams worden verdeeld in groepen. In 
deze groep wordt vervolgens een halve competitie 
gespeeld.

• 1 – 2 : 5 - 6

• 3 – 4 : 0 - 0

• 1 – 4 : 6 - 0

• 2 – 3 : 7 - 3

• 1 – 3 : 3 - 0

• 4 – 2 : 2 - 2



Organisatie vorm: Knock-Out, Play-Off



Organisatie vorm: Waslijncompetitie



Organisatie vorm: laddercompetitie



Organisatie vorm: Piramidecompetitie



Organisatie vorm: 
‘Move up , move down’

De Barbies
‘Tegen-

Stand’

Smash The Losers BC

Drop shot

Lovegame

TZN ‘Meppers’
‘Bikkels’ ‘Oerend

hard!’

Jekkel

&

Hyde

Space

shuttles



Organisatie vorm: King of court

‘King of the court’ (koning van het speelveld) is een 
systeem dat door de deelnemers gemakkelijk op gang 
te houden is. Op een veldje wordt een wedstrijd 
afgewerkt. De winnaar blijft steeds staan, de verliezer 
gaat er uit en sluit achter aan bij de wachters. 



Organisatie vorm: instuif

Bij een instuif staan in een zaal of op een veld spelletjes 
of activiteiten, die uitnodigen om te bewegen, 
uitgestald. De deelnemers mogen zelf een activiteit 
kiezen. Het gaat bij een instuif niet om het winnen, 
maar meer om plezier, lekker sporten of kennismaking 
met bepaalde activiteiten.



Organisatie vorm: Roulatiesysteem

Het roulatiesysteem is uiterst geschikt voor 
kennismakingsactiviteiten, zeskampen, een leuke 
spelmiddag. Na een tijdje draait iedereen een activiteit 
door.

Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te 
organiseren.



Toernooi informatie: Doel en Activiteit

1. Wat is het doel van het toernooi?

2. Welke sport staat centraal? (interessegebied)

3. Wat is de vaardigheid van de deelnemers?

4. Welke spelregels, spelersaantallen, veldafmetinge
ga je geruiken?



Onmisbare toernooi informatie

1. Hoeveel deelnemers/teams doen er mee aan jullie 
toernooi?

2. Hoeveel ruimte heb je? Hoeveel speelvelden en 
materiaal is er beschikbaar?

3. Hoeveel tijd heb je voor de uitvoering van het 
toernooi? 



Welke organisatievorm(en) zou jij 
kiezen?

Openavond voor groep 8.

1. Tijd: doorlopend

2. Deelnemers: variërend

3. Accommodatie: gymzaal 



Welke organisatievorm(en) zou jij 
kiezen?

Basketbaltoernooi

1. Tijd: 2½ uur

2. Teams: 16

3. Accommodatie: sporthal, 3 velden



Welke organisatievorm(en) zou jij 
kiezen?

Badmintontoernooi

1. Tijd: 1 lesuur van 50 minuten

2. Deelnemers: 15 dubbels

3. Accommodatie: 2 gymzalen, 6 velden



Opdrachten Organisatie LO2

Leerjaar 3: organiseer een sporttoernooi voor je LO2 
klas waarbij alle organisatie en begeleidingstaken 
vervuld dienen te worden de organisatoren. 

Leerjaar 4: organiseer een sporttoernooi voor een 
onderbouw klas of jaarlaag. Ondersteunende taken 
kunnen eventueel ook door LO2 leerlingen uit het 
derde jaar worden gedaan



Opdrachten stramien
Op www.sportitude.nl vind je de opdracht organisatie.

Elke opdracht heeft precies hetzelfde stramien:

• Vooraf

• Opdracht

• Stap 1: voorbereiden

• Stap 2: uitvoeren

• Stap 3: terugkijken

• Hulp



Opdracht organisatie, voorbereiding

stap 1. voorbereiden

• Lees hoofdstuk 4 Organiseren. 

• Maak afspraken met de LO2 docent over het 
toernooi.



Opdracht organisatie, voorbereiding

stap 2. uitvoeren

• Zoek uit hoeveel tijd, velden en deelnemers of teams 
er zijn. 

• Zoek een passende organisatievorm. 

• Maak een taakverdeling en een plan van aanpak. Wie 
doet wat wanneer? 

• Maak de schema’s, scorematrixen, 
scheidsrechterbriefjes, spelregels en instructie en 
doe dit samen met de beoordelingscriteria 
en ‐formulieren in een mapje. Lever dit in.



Opdracht organisatie, voorbereiding

stap 2. terugkijken

• Wat ging goed in jullie voorbereiding? 

• Wat ging minder goed tijdens jullie voorbereiding? 

• Wat ga je nog aanpassen voor het toernooi?



Opdracht organisatie, uitvoering

stap 1. voorbereiden

• Maak alle velden en zet materialen klaar.

• Hang de indeling, schema’s, scorematrixen en regels 
duidelijk zichtbaar op. 

• Geef de scheidsrechters instructie.



Opdracht organisatie uitvoeren

stap 2. uitvoeren

• Geef de deelnemers instructie. 

• Houd de tijd bij, vul de scores in en reken de stand 
uit. 

• Controleer telkens of alles naar wens verloopt en 
stuur daar waar nodig bij. 

• Maak de winnaar bekend, doe de prijsuitreiking en 
hou een dankwoord. 

• Ruim alles weer netjes op.



Opdracht organisatie uitvoeren

stap 3. terugkijken

Maak een verslag: 

• Noem drie dingen die goed gingen. 

• Noem drie dingen die minder goed gingen. 

• Als je nog eens een toernooi organiseert, wat zijn 
dan jullie drie aandachtspunten?



beoordelingscriteria organisatie
beoordelingsformulier organisatie

Hand outs



Toetsvragen Organisatie

1. Diagnostische toetsvragen (bronnenbak leerlingen). 
Antwoorden (bronnenbak docent)

2. Toetsvragen (bronnenbak docent)



Toetsvragen Organisatie

De toetsenvragen zijn ingedeeld volgens de 
toetsmatrijs: O – B – T – A – E – C (Bloom)

RTTI, OBIT zijn afgeleiden van Bloom

• O = onthouden 

• B = begrijpen 

• T = toepassen

• A = analyseren 

• E = evalueren

• C = creëren        



Toetsvragen Organisatie: onthouden

Wat zijn de drie belangrijkste organisatorische zaken 
die je moet weten wanneer je een toernooi 
organiseert? 

Noem deze drie gegevens. (1½ P)



Toetsvragen Organisatie: onthouden

Onthouden: de leerling herinnert zich. 

Toetswoorden: herinneren, benoemen, opnoemen, 
definiëren, opzoeken, beschrijven, aanwijzen, 
reproduceren. 

Vraag: Kunnen de leerlingen zich informatie 
herinneren?



Toetsvragen Organisatie: begrijpen

Stel je organiseert een tennistoernooi in je LO2 klas. Er 
doen 16 spelers mee, je hebt acht halve tennisvelden 
en 50 minuten zuivere toernooitijd.

a. Welk(e) organisatievorm(en) zou jij kiezen.

b. Leg uit waarom je hier voor kiest.



Toetsvragen Organisatie: begrijpen

1. Inzicht: de leerling geeft weer, vertaalt en vat samen.

2. Toetswoorden: samenvatten, een verklaring geven, in 
eigen woorden weergeven, een tekening maken van, 
voorspellen, voorbeelden geven, uitleggen, selecteren, 
grote lijnen aangeven. 

3. Vraag: Kunnen de leerlingen hun kennis uitleggen?



Toetsvragen Organisatie: toepassen

1-2: 5-2   (uitslagen hockeytoenooi)

3-4: 1-1

1-4: 2-4

2-3: 0-1

1-3: 2-2

4-2: 7-1

a. Maak een score matrix en verwerk de standen in de matrix. 
(2 P)

b. Maak een uitslag. Wie is eerste, tweede, derde,….? (1 P)



Toetsvragen Organisatie: toepassen

Toepassing: de leerling gebruikt informatie in een nieuwe 
situatie en lost een probleem op. 

Toetswoorden: een plan ontwikkelen, een oplossing 
voorstellen, aantonen dat, laten zien hoe, kennis 
gebruiken in een situatie. 

Vraag: Kunnen de leerlingen kennis en inzicht gebruiken?



Toetsvragen Organisatie: analyseren

Tennistoernooi: 16 leerlingen, 4 velden, 2 uur.

Het knock-out systeem en het poulesysteem zijn beiden 
gebruikte organisatievormen in het tennis.

a. Zet de voor en nadelen van beide systemen naast 
elkaar.

b. Welke conclusie trek je, ofwel voor welk systeem kies jij      
en leg uit waarom?



Toetsvragen Organisatie: analyseren

Analyse: de leerling breekt de informatie open en brengt 
de onderdelen met elkaar in verband. 

Toetswoorden: in delen splitsen, patroon beschrijven, 
bewijzen voor conclusies aangeven, classificeren, 
onderzoeken. 

Vraag: Kunnen de leerlingen verbanden aanbrengen tussen 
delen van kennis?



Toetsvragen Organisatie: evalueren

Het Europees kampioenschap in Frankrijk wordt met 24 
landen in 8 poules gespeeld. In 1988 waren dat 8 
landen in 2 poules.

Geef met een aantal redenen aan wat jij vindt van deze 
ontwikkeling?  



Toetsvragen Organisatie: evalueren

Evaluatie: de leerling geeft een beargumenteerd 
oordeel en heeft een standpunt. 

Toetswoorden: concluderen, beargumenteren, de 
waarde aangeven, bekritiseren, kiezen en de keuze 
rechtvaardigen, besluiten. 

Vraag: Kunnen de leerlingen een beargumenteerd 
standpunt innemen?



Toetsvragen Organisatie: creëren

Kennismakingsmiddag klas 1.

• 2 ½ uur

• sportvelden

• 3 klassen 

• 80 deelnemers

Organiseer een middag voor de eerste jaars.



Toetsvragen Organisatie: creëren

Creatie: de leerling brengt de onderdelen samen tot iets 
nieuws. 

Toetswoorden: ontwerpen, scheppen, samenstellen, 
schrijven, bouwen, ontwikkelen. 

Vraag: Kunnen de leerlingen creatief omgaan met kennis 
en inzichten? 



Beschikbaar materiaal Sportitude

Leerling: 

opdrachten, achtergrondinformatie, spelregels, 
diagnostische toetsvragen, H.4. Organiseren  

Docent (extra): 

docentenhandleiding, antwoorden diagnostische 
toetsvragen, toetsenbank & antwoorden. 



Vragen?


