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Beroepsrollen 

Trainer 

De bewegingsdeskundige traint en instrueert op wetenschappelijk onderbouwde en innovatieve  

wijze vanuit inzicht in sport- en bewegingsactiviteiten dankzij actieve deelname aan deze 

activiteiten. Hij traint personen en groepen met gepast gebruik van hulpmiddelen om de sport - en 

bewegingsvaardigheden te ontwikkelen. Hij geeft instructies en feedback met het oog op een juiste 

uitvoering én optimale participatie. Hij beoordeelt zichzelf en anderen kritisch in functie van veilig 

bewegen. 

 

Coach 

De bewegingsdeskundige begeleidt personen en groepen op een doel- en/of resultaatgerichte wijze 

om de gezondheid, fitheid en welzijn van de cliënt te bevorderen en/of het aanwezig (sport - en 

bewegings)potentieel maximaal te realiseren en dit op wetenschappelijke basis.  

Ondernemer 

De bewegingsdeskundige is zich bewust van de marktsituatie, ziet potentieel voor professionele 

activiteit en ontwikkelt intra- en entrepreneurship voor innovatieve projecten en ondernemingen. 

Hij is ondernemend en managet nieuwe en bestaande projecten met het doel om resultaten te 

behouden en te verbeteren, rekening houdend met maatschappelijke, financiële en juridisc he 

implicaties (entrepreneurship). Hij handelt autonoom en in complexe en gespecialiseerde 

contexten op basis van de visie en missie van de organisatie, wat zicht vertaalt in het ontwikkelen, 

uitvoeren en evalueren van beleid (intrapreneurship).  

Gezondheidsdeskundige 

De bewegingsdeskundige handelt en adviseert binnen een inclusief en multidisciplinair kader op 

basis van inzichten en trends in de gezondheids- en bewegingswetenschappen. Hij adviseert en 

handelt  met als doel het duurzaam verankeren van een gezond en actief  leef- en werkklimaat. Hij 

lost problemen met een flexibele, kritische en creatieve ingesteldheid innovatief en duurzaam op.  

Ondersteunende rollen 

Rolmodel 
De bewegingsdeskundige hanteert sportgerelateerde waarden en normen, toont voorbeeldgedrag.   

Onderzoeker 

De bewegingsdeskundige analyseert trends kritisch op basis van evidence based onderzoek. Hij 

verzamelt informatie, filtert de informatie en structureert hieruit de geschikte doelstellingen, 

inhouden en ervaringen en past die toe in functie van de doelgroep. Hij zet vormen van 

praktijkgericht onderzoek op.  
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Communicator 
De bewegingsdeskundige communiceert verbaal en non-verbaal (over informatie, ideeën, 

problemen en oplossingen) op een professionele manier, aangepast aan de doelgroep, de cliënt, 

het eigen team en externen.  

Teamspeler 

De bewegingsdeskundige functioneert efficiënt als lid van een team, neemt  

medeverantwoordelijkheid op voor collectieve resultaten en heeft zicht op zijn eigen rol voor de 

organisatie, zowel binnen de organisatie als in de bredere maatschappelijke context.  Hij werkt  

efficiënt samen voor complexe taken met specialisten uit aanverwante disciplines 

(interprofessionele samenwerking).  

ICT’er 

De bewegingsdeskundige zet ICT-technologieën efficiënt in bij de rollen trainer, coach, 

gezondheidsdeskundige, ondernemer, communicator, onderzoeker, teamspeler. Hij is op de 

hoogte van innovaties en trends op vlak van bewegings- en gezondheidstechnologie.  

 


