
LVF circuit training week 1 les 1 

Naam student: kristiaan zwemmer Naam mentor/docent: 

Klas:  Instelling:  Sport en Bewegen 

Datum:  10-11-08 Tijd:  50 minuten Aantal personen: 7

 mannen/vrouwen 

 

Lesopdracht: in termen van het beïnvloeden van bewegingsgedrag 

Het vergroten van het coördinatie van been- , arm-, borst-, rug- en 

schouderspieren. Tevens wordt het aerobe uithoudingsvermogen vergroot doordat 

de oefeningen in een cardiovorm worden aangeboden. Dat houdt in dat de 

deelnemers continu belast worden op de hierboven beschreven spiergroepen.  

 

Beginsituatie: Voor de relevante dimensies concreet ingevuld 

Zeven deelnemers die een lange periode niet hebben bewogen. Volgens het 

opbouw krachtsysteem is het belangrijk dat er begonnen wordt met de coördinatie. 

Tijdens deze les staat centraal dat de oefeningen correct worden uitgevoerd.  

 

Doelstelling: Voor de relevante dimensies – in relatie tot de beginsituatie – zo 

concreet mogelijk ingevuld in toetsbaar gedrag 

Sensomotorisch:  

De deelnemers kunnen oefeningen op de machines uitvoeren. 

Conditioneel/structureel:  

De deelnemers kunnen een les van circa 50 minuten uitvoeren. Toch moet er 

rekening gehouden worden met de warmte.  

Cognitief:  

De deelnemers begrijpen wat er van ze gevraagd wordt (ze begrijpen wat er met 

de verschillende signalen gezegd wordt). Contact is hier door verbaal net als non-

verbaal. De deelnemers begrijpen mij.  

Soiaal/ emotioneel:  

De deelnemers hebben onderling plezier tijdens het uitvoeren van de oefeningen. 

Verder kunnen zij onderling goed samenwerken met andere deelnemers. 

 

 

 

 



Persoonlijke leerdoelen: (voor student aspirant lesgever) 

Omdat de deelnemers te maken hebben met extreme warmte en dus ook 

vochtverlies moet de begeleider goed opletten hoe het met de deelnemers 

verloopt tijdens de les.  

De lesgever moet een goed bewegingsvoorbeeld geven tijdens de les. Omdat niet 

iedereen hier goed Engels praat/verstaat moet er meer nadruk worden gelegd op 

het bewegingsvoorbeeld. 

De lesgever moet de deelnemers goed motiveren. De deelnemers worden voor 50 

minuten continu belast dat houdt in dat de deelnemers moe worden maar toch 

moeten doorzetten. Het is de taak van de lesgever om de deelnemers zo te 

motiveren dat zij de oefeningen kunnen blijven uitvoeren. 

 

Fasering in tijd Onderwijsleerstof: inhoudelijk beschreven en methodisch 

opgebouwd 

Inleiding 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

Kern 

 

30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege de warmte hoeft het lichaam in mindere mate 

worden opgewarmd. De concentratie ligt dat ook op de 

herverdeling van het bloed in het lichaam.  

De deelnemers voeren op elke machine een set van 20 

herhalingen uit. Dat houdt in dat zij 8 sets van 20 uitvoeren. 

Op deze manier worden de deelnemers opgewarmd en 

maken zij automatisch kennis met de machines 

 

machine Herhalingen  Rust 

Leg press 20 10-20 sec 

Biceps/triceps 15 10-20 sec 

Leg extension 20 10-20 sec 

Fly 20 10-20 sec 

Hip extension 20 10-20 sec 

Shoulder press 15 10-20 sec 

In/out dijbeen 15 10-20 sec 

Row 20 10-20 sec 

 

De deelnemers voeren een circuit uit dat houdt in dat als zij 

klaar zijn met een machine dat ze door gaan naar de 

volgende. Is deze bezet voert de deelnemer oefeningen uit op 

het tussenstation. Dit tussenstation bestaat uit een step. De 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooling down 

 

10 min 

lesgever zal de deelnemer instructies geven op de step mocht 

dit nodig zijn. De stepoefeningen kunnen als volgt gaan:  

Voor op stappen 

Op en af stappen 

V opstap 

V opstap en afstap 

Zijstap 

 

Tijdens de cooling down worden er nog een aantal rustige 

stepoefeningen gedaan. Hierna worden er gestretcht met de 

deelnemers. Hierbij worden de volgende grote spiergroepen 

gerekt:  

Quadriceps 

Pectoralis major 

Deltoideus 

Latissimus dorsi 

Gluteus maximus 

 

Te verwachten fouten in het 

onderwijsleerproces:  

concreet benoemen naar 

wezenlijke kenmerken 

Didactische werkvormen: duidelijk aangeven 

hoe te handelen m.b.t. 

de aanpak van de organisatie 

het in beweging zetten 

de controle, correctie methodische hulp 

Onduidelijk communicatie 

 

De deelnemer kan de oefening 

niet uitvoeren 

 

De deelnemer kan niet 

samenwerken 

Nogmaals de oefening uitleggen waarbij de 

oefening zowel verbaal als non verbaal wordt 

toegelicht.  

 Er wordt nogmaals een bewegingsvoorbeeld 

gegeven. Tevens laat de deelnemer aan de 

lesgever de oefening zien. Mocht de oefening 

fout worden uitgevoerd wordt deze 

gecorrigeerd. 

De deelnemer wordt apart genomen en de 

lesgever vraagt naar de problemen. Hierna kan 

de lesgever een oplossing bedenken.   

 

 



 

Organisatie:  

de gekozen werkorganisaties tekenen voor 

onderwijsleermiddelen, leerlingen en leerkracht 

Materiaallijst: 

per lesonderdeel aangeven 

aard en aantal van de 

onderwijsleermiddelen 

De werkorganisatie is een circuit dat houdt in de 

oefeningen in een circuit staan. De lesgever 

moet zich zo positioneren dat hij iedereen in de 

gaten kan houden 

 

Muziek 

Steps 

Matjes 

Machines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LVF circuit training week 1 les 2 

Naam student: kristiaan zwemmer Naam mentor/docent: 

Klas:  Instelling:  Sport en Bewegen 

Datum:  12-11-08 Tijd:  50 minuten Aantal personen: 7

 mannen/vrouwen 

 

Lesopdracht: in termen van het beïnvloeden van bewegingsgedrag 

Het vergroten van het coördinatie van been- , arm-, borst-, rug- en 

schouderspieren. Tevens wordt het aerobe uithoudingsvermogen vergroot doordat 

de oefeningen in een cardiovorm worden aangeboden. Dat houdt in dat de 

deelnemers continu belast worden op de hierboven beschreven spiergroepen.  

 

Beginsituatie: Voor de relevante dimensies concreet ingevuld 

Zeven deelnemers die een les circuit training hebben gehad. Hiervoor hebben zij 

een lange periode niet bewogen. Volgens het opbouw krachtsysteem is het 

belangrijk dat er begonnen wordt met de coördinatie. Tijdens deze les staat 

centraal dat de oefeningen correct worden uitgevoerd.  

 

Doelstelling: Voor de relevante dimensies – in relatie tot de beginsituatie – zo 

concreet mogelijk ingevuld in toetsbaar gedrag 

Sensomotorisch:  

De deelnemers kunnen oefeningen op de machines uitvoeren. 

Conditioneel/structureel:  

De deelnemers kunnen een les van circa 50 minuten uitvoeren. Toch moet er 

rekening gehouden worden met de warmte.  

Cognitief:  

De deelnemers begrijpen wat er van ze gevraagd wordt (ze begrijpen wat er met 

de verschillende signalen gezegd wordt). Contact is hier door verbaal net als non-

verbaal. De deelnemers begrijpen mij.  

Soiaal/ emotioneel:  

De deelnemers hebben onderling plezier tijdens het uitvoeren van de oefeningen. 

Verder kunnen zij onderling goed samenwerken met andere deelnemers. 

 

 

 



 

Persoonlijke leerdoelen: (voor student aspirant lesgever) 

Omdat de deelnemers te maken hebben met extreme warmte en dus ook 

vochtverlies moet de begeleider goed opletten hoe het met de deelnemers 

verloopt tijdens de les.  

De lesgever moet een goed bewegingsvoorbeeld geven tijdens de les. Omdat niet 

iedereen hier goed Engels praat/verstaat moet er meer nadruk worden gelegd op 

het bewegingsvoorbeeld. 

De lesgever moet de deelnemers goed motiveren. De deelnemers worden voor 50 

minuten continu belast dat houdt in dat de deelnemers moe worden maar toch 

moeten doorzetten. Het is de taak van de lesgever om de deelnemers zo te 

motiveren dat zij de oefeningen kunnen blijven uitvoeren. 

 

Fasering in tijd 

lestijd verdelen over 

inleiding 

kern 

afsluiting 

Onderwijsleerstof: inhoudelijk beschreven en 

methodisch opgebouwd 

Inleiding 

 

10 min 

 

 

 

 

 

Kern 

 

30 min 

 

 

 

 

 

Vanwege de warmte hoeft het lichaam in mindere 

mate worden opgewarmd. De concentratie ligt dat ook 

op de herverdeling van het bloed in het lichaam.  

De deelnemers voeren op elke machine een set van 

20 herhalingen uit. Dat houdt in dat zij 8 sets van 20 

uitvoeren. Op deze manier worden de deelnemers 

opgewarmd en maken zij automatisch kennis met de 

machines 

machine Herhalingen  Rust 

Leg press 20 10-20 sec 

Biceps/triceps 20 10-20 sec 

Leg extension 20 10-20 sec 

Fly 20 10-20 sec 

Hip extension 20 10-20 sec 

Shoulder press 20 10-20 sec 

In/out dijbeen 20 10-20 sec 

Row 20 10-20 sec 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooling down 

 

10 min 

De deelnemers voeren een circuit uit dat houdt in dat 

als zij klaar zijn met een machine dat ze door gaan 

naar de volgende. Is deze bezet voert de deelnemer 

oefeningen uit op het tussenstation. Dit tussenstation 

bestaat uit een step. De lesgever zal de deelnemer 

instructies geven op de step mocht dit nodig zijn. De 

stepoefeningen kunnen als volgt gaan:  

Voor op stappen 

Op en af stappen 

V opstap 

V opstap en afstap 

Zijstap 

 

Tijdens de cooling down worden er nog een aantal 

rustige stepoefeningen gedaan. Hierna worden er 

gestretcht met de deelnemers. Hierbij worden de 

volgende grote spiergroepen gerekt:  

Quadriceps 

Pectoralis major 

Deltoideus 

Latissimus dorsi 

Gluteus maximus 

 

Te verwachten fouten in het 

onderwijsleerproces:  

concreet benoemen naar 

wezenlijke kenmerken 

Didactische werkvormen: duidelijk aangeven 

hoe te handelen m.b.t. 

de aanpak van de organisatie 

het in beweging zetten 

de controle, correctie methodische hulp 

Onduidelijk communicatie 

 

 

De deelnemer kan de oefening 

niet uitvoeren 

 

 

Nogmaals de oefening uitleggen waarbij de 

oefening zowel verbaal als non verbaal wordt 

toegelicht.  

 Er wordt nogmaals een bewegingsvoorbeeld 

gegeven. Tevens laat de deelnemer aan de 

lesgever de oefening zien. Mocht de oefening 

fout worden uitgevoerd wordt deze 

gecorrigeerd. 



De deelnemer kan niet 

samenwerken 

De deelnemer wordt apart genomen en de 

lesgever vraagt naar de problemen. Hierna kan 

de lesgever een oplossing bedenken.   

 

Organisatie:  

de gekozen werkorganisaties tekenen voor 

onderwijsleermiddelen, leerlingen en 

leerkracht 

Materiaallijst: 

per lesonderdeel aangeven aard 

en aantal van de 

onderwijsleermiddelen 

De werkorganisatie is een circuit dat houdt in 

de oefeningen in een circuit staan. De 

lesgever moet zich zo positioneren dat hij 

iedereen in de gaten kan houden 

 

Muziek 

Steps 

Matjes 

Machines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LVF circuit training week 1 les 3 

Naam student: kristiaan zwemmer Naam mentor/docent: 

Klas:  Instelling:  Sport en Bewegen 

Datum:  12-11-08 Tijd:  50 minuten Aantal personen: 7 mannen/vrouwen 

 

Lesopdracht: in termen van het beïnvloeden van bewegingsgedrag 

Het vergroten van het coördinatie van been- , arm-, borst-, rug- en 

schouderspieren. Tevens wordt het aerobe uithoudingsvermogen vergroot 

doordat de oefeningen in een cardiovorm worden aangeboden. Dat houdt in dat 

de deelnemers continu belast worden op de hierboven beschreven 

spiergroepen.  

 

Beginsituatie: Voor de relevante dimensies concreet ingevuld 

Zeven deelnemers die twee lessen circuit training hebben gehad. Hiervoor 

hebben zij een lange periode niet bewogen. Volgens het opbouw krachtsysteem 

is het belangrijk dat er begonnen wordt met de coördinatie. Tijdens deze les 

staat centraal dat de oefeningen correct worden uitgevoerd.  

 

Doelstelling: Voor de relevante dimensies – in relatie tot de beginsituatie – zo 

concreet mogelijk ingevuld in toetsbaar gedrag 

Sensomotorisch:  

De deelnemers kunnen oefeningen op de machines uitvoeren. 

Conditioneel/structureel:  

De deelnemers kunnen een les van circa 50 minuten uitvoeren. Toch moet er 

rekening gehouden worden met de warmte.  

Cognitief:  

De deelnemers begrijpen wat er van ze gevraagd wordt (ze begrijpen wat er met 

de verschillende signalen gezegd wordt). Contact is hier door verbaal net als 

non-verbaal. De deelnemers begrijpen mij.  

Soiaal/ emotioneel:  



De deelnemers hebben onderling plezier tijdens het uitvoeren van de 

oefeningen. Verder kunnen zij onderling goed samenwerken met andere 

deelnemers. 

 

Persoonlijke leerdoelen: (voor student aspirant lesgever) 

Omdat de deelnemers te maken hebben met extreme warmte en dus ook 

vochtverlies moet de begeleider goed opletten hoe het met de deelnemers 

verloopt tijdens de les.  

De lesgever moet een goed bewegingsvoorbeeld geven tijdens de les. Omdat 

niet iedereen hier goed Engels praat/verstaat moet er meer nadruk worden 

gelegd op het bewegingsvoorbeeld. 

De lesgever moet de deelnemers goed motiveren. De deelnemers worden voor 

50 minuten continu belast dat houdt in dat de deelnemers moe worden maar 

toch moeten doorzetten. Het is de taak van de lesgever om de deelnemers zo te 

motiveren dat zij de oefeningen kunnen blijven uitvoeren. 

 

Fasering in tijd Onderwijsleerstof: inhoudelijk beschreven en methodisch 

opgebouwd 

Inleiding 

 

10 min 

 

 

 

 

 

Kern 

 

30 min 

Vanwege de warmte hoeft het lichaam in mindere mate 

worden opgewarmd. De concentratie ligt dat ook op de 

herverdeling van het bloed in het lichaam.  

 

De deelnemers voeren op elke machine een set van 20 

herhalingen uit. Dat houdt in dat zij 8 sets van 20 uitvoeren. 

Op deze manier worden de deelnemers opgewarmd en 

maken zij automatisch kennis met de machines 

 

 

machine Herhalingen  Rust 

Leg press 20 10 sec 

Biceps/triceps 20 10 sec 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooling down 

 

10 min 

Leg extension 20 10 sec 

Fly 20 10 sec 

Hip extension 20 10 sec 

Shoulder press 20 10 sec 

In/out dijbeen 20 10 sec 

Row 20 10 sec 

De deelnemers voeren een circuit uit dat houdt in dat als zij 

klaar zijn met een machine dat ze door gaan naar de 

volgende. Is deze bezet voert de deelnemer oefeningen uit 

op het tussenstation. Dit tussenstation bestaat uit een step. 

De lesgever zal de deelnemer instructies geven op de step 

mocht dit nodig zijn. De stepoefeningen kunnen als volgt 

gaan:  

Voor op stappen 

Op en af stappen 

V opstap 

V opstap en afstap 

Zijstap 

Tijdens de cooling down worden er nog een aantal rustige 

stepoefeningen gedaan. Hierna worden er gestretcht met de 

deelnemers. Hierbij worden de volgende grote spiergroepen 

gerekt:  

Quadriceps 

Pectoralis major 

Deltoideus 

Latissimus dorsi 

Gluteus maximus 

 

 



Te verwachten fouten in het 

onderwijsleerproces:  

concreet benoemen naar 

wezenlijke kenmerken 

Didactische werkvormen: duidelijk aangeven hoe te 

handelen m.b.t. 

de aanpak van de organisatie 

het in beweging zetten 

de controle, correctie methodische hulp 

Onduidelijk communicatie 

 

De deelnemer kan de oefening 

niet uitvoeren 

 

De deelnemer kan niet 

samenwerken 

Nogmaals de oefening uitleggen waarbij de oefening 

zowel verbaal als non verbaal wordt toegelicht.  

Er wordt nogmaals een bewegingsvoorbeeld gegeven. 

Tevens laat de deelnemer aan de lesgever de 

oefening zien. Mocht de oefening fout worden 

uitgevoerd wordt deze gecorrigeerd. 

De deelnemer wordt apart genomen en de lesgever 

vraagt naar de problemen. Hierna kan de lesgever een 

oplossing bedenken.   

 

Organisatie:  

de gekozen werkorganisaties tekenen voor 

onderwijsleermiddelen, leerlingen en 

leerkracht 

Materiaallijst: 

per lesonderdeel aangeven aard en aantal 

van de onderwijsleermiddelen 

De werkorganisatie is een circuit dat houdt in 

de oefeningen in een circuit staan. De 

lesgever moet zich zo positioneren dat hij 

iedereen in de gaten kan houden 

 

Muziek 

Steps 

Matjes 

Machines 

 


