
 

 Planningsverslag Kerntaak 1, CIOS Goes-Breda Buitensport 
 
Deze pagina geeft je houvast voor het maken van je planningsverslag. Op de achterkant van deze 
pagina volgt de indeling van de hoofdstukken die in het verslag terug dienen te komen. 
Daarnaast kan je een deadline invullen voor de verschillende hoofdstukken en afvinken als je deze 
compleet hebt. 
 
Ondersteuning: 

 De hoofdstukken worden klassikaal behandeld in de lessen kerntaak 1. 

 De Powerpoints en handouts van het profiel buitensport 

 Het boek “De sportleider als lesgever” dien je mee te nemen naar de lessen en heeft een 
ondersteunende rol (isbn: 978-90-85241-64-5) 

 
Waar moet de lessenreeks aan voldoen? 
a Zelfstandigheid 
Je moet de lessenreeks zelfstandig voorbereiden, uitvoeren en verantwoorden. 
 
b Het doel van de lessenreeks 
ontwikkel een lessenreeksen in een methodische lijn 

- Outdoor voorklim cursus (NKBV) toepasbaar op CIOS Goes-Breda tweede jaar studenten 
buitensport 

 
c De omvang van de lessenreeks 

- De Outdoor Voorklim lessenreeks bestaat uit alle dagen waarop jij met je groepje bent 
ingedeeld, alles lessen bereid je voor. 

 
d De doelgroep 
De lessenreeks Indoor Toprope wordt gegeven aan steeds dezelfde groep SB-deelnemers van de 
BPV-organisatie. Het minimaal aantal SB-deelnemers is zes. 
De lessenreeks Outdoor Voorklimmen wordt gegeven aan CIOS Goes-Breda tweede jaar studenten 
Buitensport. Het minimaal aantal SB-deelnemers is zes. 
 
e De periode waarover de PvB loopt 
Outdoor Voorklim Cursus, Periode 4 Frankrijkweek, over 4 dagen 
 
  



 

Checklist Kerntaak 1 planningsverslag CIOS Goes-Breda Buitensport 
 

Hoofdstuk competentie deadline vinklijst 

1 Onderzoeken – beginsituatie   

1.1 Algemene vaste gegevens   

1.2 
1.2A 
1.2B 
1.2C 

Specifiek wisselende gegevens 
Gemiddeld motorisch niveau 
Gemiddeld cogitief niveau 
Gemiddeld sociaal affectief niveau 

  

1.3  Beginsituatie individu doormiddel 
van anamnese 

  

1.4 
1.4A 
1.4B 
1.4C 
1.4D 

Beginsituatie lesgever 
motorisch niveau 
cogitief niveau 
sociaal affectief niveau 
didactisch niveau 

  

1.5 
1.5A 
1.5B 
1.5C 

Beginsituatie ranvoorwaarden 
Tijd 
Ruimte 
materiaal 

  

2 Formuleren rapporteren - 
Doelstellingen 

  

2.1 
2.1A 
2.1B 

Termijn doelstelling 
Middellange termijn doelstelling 
Korte termijn doelstellingen 

  

2.2 
2.2A 
2.2B 
2.2C 

Gedrags 
Motorisch 
Cognitief 
Sociaal 

  

3 Plannen en organiseren   

3.1 Mesoplanning (themaplanning)   

3.2 Microplanning (LVF’s)   

4 Verantwoording didactische 
werkvorm lesgever individueel 

  

4.1 Organisatorisch   

4.2 Wijze van aanbieden   

4.3 Ruimte die je als lesgever biedt   

5 Evaluatie   

 Product evaluatie   

 Proces Evaluatie   

6 Beoordelings protocollen  
(PVB’s 1.1, 1.2, 2.3, en 1.4) 

  

 
  



 

De rapportage van je Kerntaak 1 zal door middel van verslaglegging worden gedaan. Dit verslag heeft 

een verplichte inhoud (zie vorige pagina en tekst hieronder). Het verslag moet verzorgt en volledig 

worden ingeleverd om in aanmerking te komen voor beoordeling. halverwege periode 4 inleveren. 

 
Verslag opbouw: 

 Originele kaft   

 Voorwoord 

 Inhoudsopgave met hoofdstukvermelding en paginanummers 

 Uitwerking van de opdrachten  

 Samenvatting 

 Gebruikte literatuur en/ of bronnen  

 

Verslag Lay-out 

 Het verslag is op de computer uitgewerkt en ingebonden. Zorg dat je het betreffende bestand 

zorgvuldig opslaat en zelf in het bezit blijft van het originele documenten. In je verslag dienen de 

orginele beoordelingen te zitten, maak zelf een copy.  

 Gebruik een ‘normaal’ lettertype (Times New Roman, Arial, Tahoma, etc.) maximale  lettergrootte 

12.     

 Let bij het uitwerken op schrijffouten, laat de tekst ook door iemand anders lezen 

 Ontwerp een originele kaft.  


