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1. Introductie: Werken in een sportwinkel 
 

  
 

 

  
 

Je werkt in één van de grootste sportwinkels van Nederland. Je hebt van de directeur 

net het grote nieuws gehoord: er wordt een nieuwe winkel geopend! Voor deze 

nieuwe winkel mag jij de informatie over verschillende sporten geven. Deze 

informatie behandelt wat deze sporten doen met je botten en spieren. Ook is er veel 

aandacht voor blessures, en wat je adviseert om de kans op blessures te verkleinen.  

 

Het doel is om van zes verschillende sporten zoveel mogelijk informatie aan de 

klanten te kunnen geven.  

 

Dit zijn de sporten: 

• Voetbal 

• Paardrijden 

• Dansen 

• Skiën 

• Mountainbiken 

• (Kick)boksen. 

 

  
 

Afb. Volg de bewegingen van het paard. 

  
 

Afb. Een aanslag op de enkels of knieën.
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2. Voorbereiding  
 

Kies een sport 

Overleg met je docent of je individueel of in een groep werkt. Kies in overleg met de 

docent de sport of sporten, waar je informatie over wilt geven. 

Je kunt kiezen uit de sporten 

✓ Voetbal 

✓ Paardrijden 

✓ Dansen 

✓ Skiën 

✓ Mountainbiken 

✓ (Kick)boksen 

 

Maak een folder  

Maak een folder over jouw sport. Besteed hierbij aandacht aan de onderdelen:  

 Botten en spieren 

 Beenverbindingen 

 Blessures 

 Hulpmiddelen en bescherming 

Beantwoord bij elk onderdeel de hulpvragen. Deze staan op de volgende pagina’s. 
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3. Uitvoering 

Op deze pagina staan de vier verschillende onderdelen. Bij ieder onderdeel staan 

vragen. Behandel deze vragen in de folder.  

 

1) Botten en spieren 

 

Vragen 

Beantwoord de volgende vragen over je sport: 

1. Welk deel van het lichaam wordt het meest belast? 

2. Welke spieren worden vooral gebruikt? 

3. Aan welke botten zitten de meest gebruikte spieren vast? 

4. Welke stoffen zitten er vooral in de botten die je behandelt? 

 

Voorbeelden van hulpwoorden en begrippen: 

Romp, armen, benen, namen van botten, antagonisten, pezen, kalk, lijmstof. 

  

2) Beenverbindingen 
 
 

Vragen 

Beantwoord de volgende vragen over je sport: 

1. Welke beenverbindingen worden het meest gebruikt of belast? 

2. Hoe zitten botdelen bij een gewricht aan elkaar? 

3. Welke spieren lopen over deze beenverbinding heen? 

 

Voorbeelden van hulpwoorden en begrippen: 

Kogelgewricht, scharniergewricht, vergroeid, naadverbinding, verbinding door 

kraakbeen, kraakbeen, armbuigspier, armstrekspier, voorste dijbeenspier, achterste 

dijbeenspier, buikspieren, rugspieren. 
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3) Hulpmiddelen en bescherming 
 
 

Vragen 

Beantwoord de volgende vragen over je sport: 

1. Hoe kan een sporter de kans op blessures verkleinen? 

2. Welke beschermende maatregelen kan een sporter zelf nemen? 

3. Welke hulpmiddelen zijn er voor deze sport? 

4. Wat voor kleding kan de sporter het beste dragen? 

 

Voorbeelden van hulpwoorden en begrippen: 

Warming-up, cooling-down, bescherming, soorten sportkleding, sportschoenen. 

  

4) Blessures 
 
 

Vragen: 

1. Welke botten en spieren hebben een verhoogde kans op een blessure? 

2. Wat is voor deze sport een goede warming-up? 

3. Wat is voor deze sport een goede cooling-down? 

 

Voorbeelden van hulpwoorden en begrippen: 

Spierpijn, spierscheuring, botbreuk, verzwikking, zweepslag, kneuzing, ontwrichting. 

 

  
 

Afb. Kickboksen vraagt kracht en beweging. 

  
 

Afb. Skiën, een training voor je knieën.
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4. Vaardigheid: een folder maken 

 

Leerdoel: 

✓ Je kunt een folder of brochure maken. 

  

Met deze tips en voorbeelden kun jij een goede folder maken. 

 

Titel 

1. Begin de voorkant van je folder met een grote titel. Zo weten je lezers meteen 

waar de folder over gaat. 

 Indeling 

1. Maak een indeling in de belangrijkste onderwerpen. Zo is de tekst op deze 

bladzijde bijvoorbeeld ingedeeld in de onderwerpen: 

– Titel 

– Indeling 

– Teksten 

2. Maak de indeling zichtbaar door middel van titels, kleuren of witregels. Kijk 

maar naar het groene kader op deze pagina. 

3. Heb je een grote folder of ingewikkeld onderwerp? Begin de folder dan met een 

samenvatting, of met je belangrijkste conclusie. 

 Teksten 

Schrijf niet te veel tekst. Mensen onthouden meer als er minder staat. Prop de tekst 

ook niet te dicht op elkaar. Zorg voor voldoende tussenkoppen en witruimte. Tot slot: 

maak gebruik van opsommingen. Opsommingen kunnen helpen om je tekst meer 

structuur te geven.   
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Voorbeelden 

 

Afb. De folder 'Drielandenpark' heeft een duidelijke titel. De tekst wordt opgedeeld in 

verschillende onderwerpen door kleuren. Ook is de tekst opgebouwd uit duidelijke alinea’s. 

Dit geeft een duidelijke structuur. De beelden maken de folder levendig. 

 

 

Afb. De folder 'Tandarts' maakt gebruik van 1 kleur. De folder komt daardoor wat koel over. 

De teksten zijn opgedeeld in verschillende onderwerpen door duidelijke titels.  
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Beelden en kleuren 
 

 Beelden 

1. Maak gebruik van foto's en beelden. Deze maken je 

folder aantrekkelijk om naar te kijken. Via beelden 

kun je ook uitleg geven. 

2. Zoek (ook) naar beelden van mensen. 

3. Gebruik bijschriften om een foto te beschrijven. 

 

 Kleuren 

1. Welke kleuren passen goed bij jouw folder of jouw 

onderwerp? Ga je voor Opvallend rood - 

Betrouwbaar blauw - Natuurlijk groen of  

Zonnig geel? 

2. Je kunt ook meerdere kleuren gebruiken. Zoek 

kleuren die elkaar goed aanvullen. 

 

 

 

Afb. In deze folder heeft elke alinea een nieuwe titel. Lekker duidelijk! 

Afb. De wervelkolom 
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5. Tips voor docenten 

 

Bespreek met je leerlingen van tevoren hoe je deze opdracht gaat inzetten, en hoe de 

opdracht beoordeeld wordt.  

 

Omvang 

Spreek met je leerlingen een maximale omvang van de folder af, bijvoorbeeld  

1 of 2 bladzijden per deelvraag. 

 

Tijdsduur 
Spreek met je leerlingen een beoogde tijdsduur af, bijvoorbeeld 1 lesuur om 

informatie te zoeken, en 1 of 2 lesuren om de folder te maken. 

 

 

Variatie in product 
Deze opdracht is gericht op het maken van een folder, maar natuurlijk kun je met je 

leerlingen ook een ander product afspreken, zoals een presentatie, een website of een 

film. Het gaat erom dat leerlingen aan jou als docent kunnen laten zien dat ze de 

verschillende leerdoelen en begrippen beheersen in de context van hun sport. 

 

 

Rol in onderwijsleerproces 

Je kunt deze opdracht inzetten in verschillende fases van het onderwijsleerproces. Zo 

kun je het inzetten als afsluitende opdracht van het thema, waarin leerlingen de 

leerdoelen toepassen in de context van hun sport. Ook kun je het toepassen als 

(onderdeel van) de formatieve toetsing.  
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6. Suggesties voor beoordeling 

 

Je kunt deze opdracht op verschillende manieren beoordelen. Deze suggestie betreft 

een toegankelijke wijze voor beoordeling. En voor alle leerlingen die dit lezen: dit 

is een suggestie. Je docent geeft aan of en hoe deze opdracht wordt beoordeeld. 

 

Beoordelingsschema 

Met dit beoordelingsschema kun je de opdracht beoordelen. 

 

Onderdeel Beoordeling  

Ik snap over welke sport het gaat.   

Ik weet welke botten en spieren veel belast worden.   

Ik weet welke gewrichten veel belast worden.   

Ik weet welke blessures ik op kan lopen.   

Ik weet hoe ik het risico op blessures kleiner kan maken.   

Ik weet welke kleding/ hulpmiddelen/ beschermende middelen  

er zijn voor deze sport. 

  

Ik vind de presentatie (folder) duidelijk en netjes. 
 

 

 

Summatief of formatief beoordelen 

Vanzelfsprekend kun je deze opdracht summatief beoordelen, met een cijfer. Voor 

een (aanzet tot) formatieve beoordeling kun je gebruikmaken van de volgende 

categorieën, Kies er drie of vijf: 

✓ Beginnend 

✓ Op weg 

✓ Competent 

✓ Gevorderd 

✓ Expert 

Je kunt nog een extra stap in de formatieve beoordeling zetten door de folder te 

bespreken met de leerling, en inhoudelijke vragen te stellen. Zo kun je een beter 

beeld krijgen welke vakinhoudelijke leerdoelen de leerling beheerst, en welke 

leerdoelen nog wat aandacht verdienen. 
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7. Colofon   

 

Over deze opdracht 

Deze uitgave is van Biologieles.nl, voor alle scholen, docenten en leerlingen die het 

onderwijs vormgeven in deze bijzondere tijden. 

 

Over Biologieles.nl 

Biologieles.nl is een betaalbare biologie lesmethode, die klassikaal en zelfstandig 

onderwijs helpt vormgeven. Dit maakt deel uit van onze missie: het ondersteunen van 

de diversiteit van werkvormen, die het onderwijs zo waardevol maakt. 

Vanuit de digitale leeromgeving beschik je als docent over alle tools om zelfstandig 

onderwijs te geven. Ook bieden we een grote variatie aan werkvormen, zoals 

ontwerpen, energizers en onderzoeken. Deze kun je inzetten om leerlingen te 

activeren en motiveren. 

Wil je meer weten over onze lesmethode? Neem dan eens een kijkje op onze website 

www.biologieles.nl of vraag een gratis proeflicentie aan. 

 

Veel succes! 

Gijs van Hengstum, 

Namens het auteursteam van Biologieles.nl 

 

https://www.biologieles.nl/biologie-methode/digitale-leeromgeving/
http://www.biologieles.nl/
https://www.biologieles.nl/proeflicentie/

