
Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM)   
Ons vak bestaat uit verschillende domeinen  
Bewegen  
Er komen veel activiteiten aan bod die je niet doet tijdens de reguliere gymlessen. Denk hierbij aan: 
boksen, hordenlopen, water-skiën, maken van een videoclip, rope skipping, dubbele minitrampoline, 
sportklimmen.  
Daarnaast ga je je meer verdiepen in activiteiten die je al kent uit de reguliere lessen zoals 
beachvolleybal, flag football, floorball, beachhandbal, voetbal etc. Je wordt beoordeeld op je eigen 
vaardigheid en je gaat je klasgenoten leren beoordelen.  
  
Bewegen en Regelen  
Je leert een sportdag organiseren voor een basisschool, een voorronde voor de Olympic Moves. Je 
leert op te treden als scheidsrechter op een softbaltoernooi, je assisteert tijdens de Leerpleinspelen 
of onze Open Dag. Je loopt 10 weken stage bij een sportvereniging. Als afsluiting organiseer je een 
dinershow voor je eigen ouders.  
Vaardigheden zoals leiding nemen, lesgeven, verantwoordelijkheid dragen, en samenwerken komen 
tijdens deze activiteiten duidelijk naar voren. Vaardigheden die je in je vervolgstudie en loopbaan 
goed kunt gebruiken!  
  
Bewegen en Gezondheid  
Je leert een trainingsprogramma op te stellen voor jezelf met als doel de Acht van Apeldoorn uit te 
lopen. Ook krijg je EHBO-lessen en leer je reanimeren.  
  
Bewegen en Samenleving  
Je maakt de volgende opdrachten:  
Analyse van een speler tijdens een volleybalwedstrijd van Dynamo. Een onderzoeksopdracht waarbij 
je een onderwerp kiest dat gerelateerd is aan sport en onze maatschappij. Je brengt de organisatie 
van een sportvereniging in kaart. Tijdens de opdracht toekomst oriëntatie ga je een klein onderzoek 
doen naar studies en beroepen.  
  
BSM sluit je af als schoolexamen, je doet dus geen centraal examen in BSM!  
Waarom kies je BSM? Als je het leuk vindt om te sporten (je hoeft geen uitblinker te zijn) Als je het 
een uitdaging vindt om voor een groep te staan en leiding te leren geven  
Als je een teamplayer bent of dat graag wilt worden  
Als je goed wilt leren organiseren  
Vaardigheden die je leert bij BSM komen in veel vervolgstudies terug en zijn waardevol in je leven.  
Na het HBO of WO kom je terug in een leidinggevende positie in de maatschappij. Organiseren en 
leidinggeven zijn competenties die je daarvoor nodig hebt. Die oefen je met BSM!  
  
Neem bij vragen contact op met: o.erken@veluwseonderwijsgroep.nl  
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