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Algemeen

Voor je ligt de studiegids voor de instructeursopleiding niveau 3. In deze studiegids wordt het doel, de
inhoud en het verloop van de opleiding tot instructeur niveau 3 bij Reddingsbrigade Nederland
uitgelegd.
Het doel van de opleiding is het behalen van een startkwalificatie voor instructeur niveau 3. De
instructeur niveau 3 geeft zelfstandig les. Hij of zij werkt met beginnende en (licht) gevorderde
deelnemers, doorgaans in verenigingsverband. De deelnemers kunnen jeugdigen en volwassenen
zijn. De belangrijkste taak van de instructeur is het geven van lessen. Door analyse, planning,
uitvoering en evaluatie streeft een instructeur op planmatige wijze doelstellingen na.
Door middel van praktijkopdrachten en het volgen van workshops verwerf je kennis om de opleiding
positief af te kunnen ronden en zelfstandig als instructeur bij een reddingsbrigade aan de slag te gaan.
Tijdens de opleiding zoek je zelf een praktijkbegeleider en krijg je een leercoach toegewezen. De
praktijkbegeleider is meestal iemand van je eigen reddingsbrigade die er voor zorgt dat de je alle
kneepjes van het instructeursvak in de praktijk leert. De leercoach begeleidt je tijdens het gehele
proces op afstand.
Lees deze studiegids goed door voordat je aan de opleiding begint. Is iets niet duidelijk of kan je
bepaalde informatie niet vinden? Neem dan contact op met een praktijkbegeleider van je vereniging of
het Landelijk Bureau van Reddingsbrigade Nederland via opleidingen@reddingsbrigade.nl.
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Toelating tot de opleiding

Om je voor de opleiding tot instructeur niveau 3 in te schrijven moet je aan een aantal toelatingscriteria
voldoen. Naast de algemene toelatingscriteria die op het inschrijfformulier staan, kan het zijn dat voor
een specifieke PvB binnen de opleiding nog aanvullende criteria gelden. Een overzicht van de
specifieke toelatingscriteria zijn per Proeve van Bekwaamheid beschreven in de PvB-beschrijving.
Algemeen geldt voor een kandidaat die wil starten met de opleiding instructeur niveau 3 dat:
• je tenminste 18 jaar oud bent;
• je lid bent van een bij Reddingsbrigade Nederland aangesloten reddingsbrigade (vereniging);
• je minimaal in het bezit bent van het diploma Life Saver 3 of KNBRD diploma B;
• je de 2-3 INTR workshop (introductieworkshop) hebt gevolgd.
Verder moet je als kandidaat zelf een beroepspraktijkvormingslocatie (leervereniging) zoeken, dit is
meestal de reddingsbrigade waar je zelf lid van bent, en ben je verantwoordelijk voor het vinden van
een eigen praktijkbegeleider. Een praktijkbegeleider is een ervaren instructeur, meestal binnen je
eigen vereniging, die een bevoegdheid heeft om jou in de praktijk te kunnen begeleiden tijdens je
opleiding. Mocht er in jouw vereniging geen praktijkbegeleider beschikbaar zijn. Probeer dan bij
reddingsbrigades in de buurt of via het HBO-lid in het rayon een praktijkbegeleider te vinden.
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Opleidingsprogramma

Tijdens je opleiding leer je veel in de praktijk, er zijn readers en een opdrachtenboek met
praktijkopdrachten beschikbaar om je hier in te ondersteunen, ook worden er workshops verzorgd.
Een belangrijk uitgangspunt van de gehele opleiding is het leren door veel zelf te doen, op basis van
het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) dat je met je praktijkbegeleider en leercoach opstelt tijdens de
start van je opleiding. In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe het verloop van je opleiding er in grote
lijnen uit ziet.
Alle (digitale) documenten die relevant zijn voor je opleiding vind je hier.
In- en uitschrijven van de opleiding
Als je geïnteresseerd bent om een instructeursopleiding bij Reddingsbrigade Nederland te volgen en
je hebt een praktijkbegeleider gevonden die jou wil ondersteunen, kan je jouw brigadebestuur vragen
je in te schrijven voor de opleiding.
Inschrijven kan op ieder willekeurig moment van het jaar. Er zijn vier toelatingsmomenten per jaar voor
de instructeursopleiding. De complete inschrijving voor de opleiding moet ontvangen zijn voor 1
februari / 1 mei / 1 september / 1 december van ieder jaar. Voor het inschrijven tot de opleiding is een
inschrijfformulier beschikbaar.
Na het insturen van het inschrijfformulier en toelating op basis van de geldende criteria voor de
opleiding krijg je als toekomstig kandidaat door het HBO lid in het rayon een leercoach toegewezen.
Het intakegesprek
De opleiding start met een intakegesprek met je leercoach en praktijkbegeleider. Tijdens het
intakegesprek krijg je advies over je leertraject en maak je samen met je leercoach en
praktijkbegeleider afspraken om een persoonlijk ontwikkelingsplan op te stellen. Dit doe je binnen
twee weken na het intakegesprek.
Om je voor te bereiden op het intakegesprek maak je als kandidaat de competentiescan uit het
opdrachtenboek van de instructeur niveau 3. De competentiescan is een hulpmiddel bij het formuleren
van jouw persoonlijke leerdoelen. De scan vormt dus de basis voor je persoonlijk ontwikkelingsplan
dat je gezamenlijk met je leercoach en praktijkbegeleider opstelt.
De competentiescan geeft inzicht in de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om instructeur
niveau 3 te worden. De beheersingscriteria die in de competentiescan worden genoemd, zijn de
criteria waarop tijdens de Proeve van Bekwaamheid wordt getoetst. Het is daarom belangrijk dat je
goed de tijd neemt om de competentiescan te maken, je kan zo namelijk goed in beeld brengen welke
competenties (extra) aandacht nodig hebben tijdens je opleiding.
Je kan tot veertien dagen na het intakegesprek beslissen of je doorgaat met de opleiding. Je
reddingsbrigade ontvangt dan 75% van de betaalde opleidingskosten retour. Afmelden voor de
opleiding moet met het afmeldformulier. Vanaf het moment dat je het intakegesprek hebt gevoerd heb
je maximaal 3 jaar de tijd om op de opleiding te voltooien.
De documenten die je nodig hebt voor het intake gesprek vind je hier.
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3.2.1 Vrijstellingen
Uit de competentiescan kan blijken dat je bepaalde competenties al goed beheerst, hier kan je
mogelijk vrijstellingen voor krijgen (eerder verworven competenties). Je leercoach kan tijdens het
intakegesprek mogelijk vrijstellingen verlenen op opdrachten en workshops.
Daarnaast kan je mogelijk ook vrijstellingen krijgen voor eerder verworven kwalificaties (diploma’s
en/of certificaten). Meer informatie hierover vind je in artikel 6.11 van het Opleidings- en
Examenreglement Hogere Bondsopleidingen. Vrijstellingen voor eerder verworven kwalificaties vraag
je altijd aan in samenspraak met je leercoach.
Proeven van Bekwaamheid
Om het door Reddingsbrigade Nederland en NOC*NSF erkende diploma instructeur niveau 3 te
behalen, moet je als kandidaat de vier kerntaken van een instructeur niveau 3 beheersen. Elke
kerntaak wordt getoetst door middel van een Proeve van Bekwaamheid (PvB). Tijdens de Proeve van
Bekwaamheid laat je zien dat jij de vaardigheden beheerst die een instructeur nodig heeft.
In de PvB-beschrijving van elke deelkwalificatie staat beschreven wat de Proeve van Bekwaamheid
inhoudt en welke eisen aan een kandidaat worden gesteld.
Een kandidaat ontvangt het diploma instructeur niveau 3 als de onderstaande vier Proeven van
Bekwaamheid volgens de richtlijnen en de norm voor slagen zijn afgelegd:
• PvB 3.1: Geven van lessen.
• PvB 3.3: Organiseren van verenigingsactiviteiten.
• PvB 3.4: Aansturen van sportkader.
• PvB 3.5i: Afnemen van interne vaardigheidstoetsen.
Iedere Proeve van Bekwaamheid is een deelkwalificatie. Als je slaagt voor de Proeve van
Bekwaamheid ontvang je hier een certificaat van. De deelkwalificaties staan ook vermeld op het
diploma.
Een onafhankelijk beoordelaar beoordeelt samen met je leercoach je prestatiedossier en het
praktijkonderdeel. Voordat je het praktijkonderdeel kunt uitvoeren moet je prestatiedossier voldoende
zijn. Tijdens het praktijkonderdeel wordt gelet op de beheersingscriteria die in het
beoordelingsprotocol van de Proeve van Bekwaamheid staan. Dit zijn dezelfde beheersingscriteria die
je met de competentiescan aan het begin van de opleiding bij jezelf in kaart hebt gebracht, en met het
uitwerken van de praktijkopdrachten hebt geoefend.
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X
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X
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Specialisatie Elementair Zwemmen
Als je je inschrijft voor de opleiding tot instructeur niveau 3 kan je er ook voor kiezen om de
specialisatie Elementair Zwemmen te volgen. Deze specialisatie is primair gericht op het onderwijzen
van elementair zwemmen aan deelnemers. Wanneer je de opleiding met PvB3.1ez voltooid ben je
instructeur Elementair Zwemmen bij Reddingsbrigade Nederland.
Het volgen van de specialisatie Elementair Zwemmen is ook altijd mogelijk nadat je de opleiding tot
instructeur niveau 3 hebt voltooid. In dat geval hoef je alleen PvB 3.1ez te behalen en is het niet nodig
de gehele opleiding nogmaals te doorlopen.
De workshops
Workshops zijn bedoeld om kennis bij te brengen en basisvaardigheden aan te leren. Voor de
opleiding is het de bedoeling dat je naast de introductieworkshop (instroomeis voor de opleiding) nog
tenminste vier workshops volgt. Maak met je leercoach en praktijkbegeleider goede afspraken over
het volgen van de workshops, je leercoach kan je mogelijk vrijstellingen geven. Het kan zijn dat de
workshops bij je eigen vereniging gegeven worden, maar het kan ook zijn dat je naar een andere
reddingsbrigade in de buurt toe moet.
Inschrijven voor de workshops kan via de activiteitenmodule van Reddingsbrigade Nederland.
Tijdens je opleiding moet je tenminste de onderstaande workshops volgen:
Workshop
Les- en cursusopbouw
Medische achtergronden bij het lesgeven
Aanleren leiding geven
Begeleiden met feedback

Afkorting
LCO
MABL
ALG
BF

Voor PvB
3.1
3.1
3.1
3.4

De opdrachten
Door de opdrachten binnen je vereniging in de praktijk uit te voeren, doe je ervaringen op die van
belang zijn voor een beginnende instructeur niveau 3. De opdrachten zijn dus een middel om de
vaardigheden van een instructeur niveau 3 (verder) te ontwikkelen.
Op basis van jouw persoonlijke leerdoelen stel je een persoonlijk ontwikkelingsplan op voor het
uitvoeren van de opdrachten. In het plan kan je ook tussenopdrachten opnemen (bijvoorbeeld een
observatie van een ervaren instructeur of een literatuurstudie). Tijdens de uitvoering van de
opdrachten reflecteer je op je handelen en na afloop evalueer je het leerproces en leerresultaat.
Reflectie en evaluatie kunnen leiden tot nieuwe leerbehoeften en/of bijstelling van de opdracht(en).
Het opdrachtenboek met de praktijkopdrachten voor de instructeur niveau 3 krijg je als je start met de
opleiding.
Voor elk prestatiedossier moet je een aantal producten maken, welke dit zijn staat in de PvBbeschrijving omschreven. De opdrachten uit het opdrachtenboek helpen je om deze producten te
maken. Je leercoach of praktijkbegeleider zal in overleg met jou aangeven wat de exacte bedoeling en
invulling van het deze producten zijn. Zij zullen ook aangeven wie de opdrachten beoordeelt.
Portfolio en prestatiedossier
Om een overzicht te bewaren van al je gemaakte praktijkopdrachten, reflectieverslagen,
feedbackformulieren, ondertekende verenigingsverklaringen en andere bewijsstukken (bijvoorbeeld
foto’s of filmpjes) die je nodig hebt om de prestatiedossiers voor je Proeven van Bekwaamheid voor te
bereiden, houd je een portfolio bij.
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Wanneer je bewijstukken moet overhandigen voor een PvB-beoordeling, verzamel je deze in een
prestatiedossier. Het prestatiedossier bevat alleen de bewijsstukken die nodig zijn voor een specifieke
Proeve van Bekwaamheid. Voor iedere Proeve van Bekwaamheid stel je dus een ander
prestatiedossier samen.
In de beschrijving van de Proeve van Bekwaamheid staat precies welke bewijsstukken je in moet
leveren. Je praktijkbegeleider en leercoach kunnen je eventueel helpen met je portfolio en
prestatiedossier, maar zij houden niets bij. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden en
beheren van je portfolio en het aanleveren van complete prestatiedossiers voor de Proeven van
Bekwaamheid.
Opleidings- en Examenreglement Hogere Bondsopleidingen
Een belangrijk document tijdens je opleiding is het Opleidings- en Examenreglement Hogere
Bondsopleidingen (OER HBO). In dit document staan alle rechten en plichten beschreven die voor jou
gelden tijdens de opleiding. Hieronder staat de link naar dit document. Het opleidings- en
examenreglement ontvang je ook wanneer je start met je opleiding.
Het Opleidings- en Examenreglement Hogere Bondsopleiding dat van kracht is op het moment dat je
start met de opleiding is gedurende je gehele opleiding geldig.
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Leerwerkplek & studiebegeleiding

Als deelnemer aan de opleiding tot instructeur ben je in de eerste instantie zelf verantwoordelijk voor
de manier waarop je leert. Je beroepspraktijkvormingslocatie (leervereniging) is meestal je eigen
reddingsbrigade. Door hier de praktijkopdrachten uit te voeren doe je vaardigheden op in de praktijk.
Je oefent en reflecteert deze vaardigheden regelmatig en je kijkt mee met ervaren instructeurs.
Tijdens het uitvoeren van je praktijkopdrachten krijg je als kandidaat begeleiding van een
praktijkbegeleider en een leercoach.
De praktijkbegeleider
De praktijkbegeleider is een ervaren instructeur, vaak binnen je eigen vereniging, die een opleiding
heeft gevolgd om jou te kunnen begeleiden. De praktijkbegeleider kan al je vragen over je
werkzaamheden als instructeur beantwoorden. Hij zorgt er voor dat je de praktijkopdrachten kan
uitvoeren en geeft hier feedback op zodat je deze samen kan reflecteren. Verder voer je met je
praktijkbegeleider voortgangsgesprekken en tekent hij je praktijkopdrachten af.
Tijdens de opleiding zoek je zelf een praktijkbegeleider. Mocht er in jouw vereniging geen
praktijkbegeleider beschikbaar zijn. Probeer dan bij reddingsbrigades in de buurt of via het HBO-lid in
het rayon een praktijkbegeleider te vinden.
De leercoach
De leercoach volgt de vorderingen in je leerproces en bewaakt de voortgang van het opleidingstraject
op afstand. Samen met de leercoach spreek je af wanneer je een onderdeel van je opleiding gaat
afronden met een Proeve van Bekwaamheid. Het aanvragen van een PvB doe je altijd in
samenspraak met je leercoach en praktijkbegeleider.
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Afname Proeve van Bekwaamheid

Om het diploma instructeur niveau 3 te halen, moet je aantonen dat je de competenties van een
beginnend instructeur niveau 3 in voldoende mate hebt ontwikkeld.
Deelnamecondities voor de Proeve van Bekwaamheid
Voordat een Proeve van Bekwaamheid wordt aangevraagd is het belangrijk dat je aan de
deelnamecondities voldoet. Zo worden er eisen aan de toelating voor de Proeve van Bekwaamheid
gesteld, maar moet je ook bepaalde eindproducten en ondertekende verklaringen kunnen overleggen
voor het prestatiedossier dat je moet inleveren.
Voor elke Proeve van Bekwaamheid gelden weer andere deelnamecondities. Lees je daarom van te
voren goed in, zo kom je niet voor verrassingen te staan.
Aanmelden voor een Proeve van Bekwaamheid
Als je aan alle deelnamecondities voor de Proeve van Bekwaamheid voldoet vraag je samen met je
praktijkbegeleider en leercoach, door middel van het PvB-aanvraagformulier, een Proeve van
Bekwaamheid aan. Je leercoach stuurt het aanvraagformulier op naar het Landelijk Bureau.
In de PvB-beschrijving van de specifieke Proeve van Bekwaamheid wordt de inschrijfprocedure,
inclusief termijnen, nader toegelicht. Je hebt als kandidaat ook zelf verantwoordelijkheden voor het op
tijd aanleveren van documenten. Lees de procedure dus goed door.
Het is belangrijk dat het PvB-aanvraagformulier volledig wordt ingevuld en ondertekend, bij een
onvolledige opgave wordt de inschrijving niet in behandeling genomen.
Afname Proeve van Bekwaamheid
Het moment van de PvB-afname plan je in overleg met je leercoach en praktijkbegeleider. Je wordt
beoordeeld op basis van het beoordelingsprotocol dat in de Proeve van Bekwaamheid staat. De
Proeve van Bekwaamheid wordt afgenomen door een onafhankelijke beoordelaar en je leercoach.
Om de praktijkbeoordeling door te laten gaan, dient je prestatiedossier met een voldoende te zijn
beoordeeld. Het kan zijn dat je prestatiedossier in de eerste instantie niet voldoende is. Je krijgt dan
eenmaal de gelegenheid om vóór de praktijkbeoordeling nog aanpassingen te doen. In het geval een
prestatiedossier in eerste aanleg is afgewezen, moet de onafhankelijke PvB-beoordelaar je tenminste
drie dagen voor de PvB-afname op de hoogte te stellen of de aanpassingen in het prestatiedossier
voldoende zijn, en de PvB-afname doorgang kan vinden
Na afname van de Proeve van Bekwaamheid heb je soms nog een reflectie interview met de
beoordelaren. Daar mag je praktijkbegeleider ook bij aanwezig zijn. Na deze reflectie wordt de
voorlopige uitslag bekend gemaakt en geven de beoordelaren je beknopte feedback. Je mag een
kopie van het beoordelingsformulier vragen voor je portfolio.
Als je gezakt bent dan kan je in overleg met je leercoach kijken wat zinvol is. Het is verstandig goed te
evalueren waar je leerpunten liggen en in overleg met je praktijkbegeleider en leercoach te bekijken
welke opdrachten je opnieuw zou kunnen maken om je competenties te oefenen. Je hebt gedurende
je opleidingsperiode recht op maximaal 2 herkansingen per Proeve van Bekwaamheid
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Geldigheidsduur
De resultaten van Proeven van Bekwaamheid (deelkwalificaties), bewijzen van deelname aan
workshops en van verleende vrijstellingen door de Centrale Examencommissie zijn vijf jaar geldig.
Bezwaar
Als kandidaat van de opleiding kan je bij de Centrale Examencommissie bezwaar maken tegen de
gang van zaken voorafgaand aan, tijdens en na de PvB-afname en/of de beslissing van de
Examencommissie (de beoordelaren) over de uitslag van de Proeve van Bekwaamheid, zoals
uitgewerkt in artikel 8 van het Opleidings- en Examenreglement Hogere Bondsopleidingen.
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Na de opleiding

Als je de opleiding tot instructeur niveau 3 hebt voltooid kan je verder opgeleid worden tot beoordelaar
bij Reddingsbrigade Nederland. Beoordelaars zijn aanwezig bij examens van reddingsbrigades en
beoordelen de deelnemers op de exameneisen. Beoordelaars voeren taken uit namens
Reddingsbrigade Nederland, het is een landelijke functie.
Als je in het bezit bent van je instructeursdiploma niveau 3 kan je opgaan voor het beoordelaar
Lifesaving, dit betekent dat je de zwemmend redder en lifesaver diploma’s mag examineren en
waarnemer kan zijn bij junior redder 1 t/m 4 examens binnen het verband van een examencommissie
bij een andere Reddingbrigade. Je kan er ook voor kiezen beoordelaar Waterhulpverlening te worden.
Je treedt dan op als beoordelaar voor diploma’s in de Waterhulpverleningslijn (lifeguard).
Het aanmelden voor een opleiding tot beoordelaar kan doormiddel van het inleveren van een volledig
ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van Reddingsbrigade Nederland. Je mag je hiervoor zelf
aanmelden. Meer informatie over de aanmelding, het inschrijfformulier en de opleiding kan je
opvragen door een mail te sturen naar info@reddingsbrigade.nl
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Bijlage I

Overzicht documenten instructeursopleiding

Documenten
Studiegids instructeur

Doel/omschrijving
De studiegids is voor de instructeurs in opleiding dé informatiebron bij
uitstek. Naast de organisatie rondom het opleidingstraject staat in dit document
onder andere de inhoud van de verschillende proeven van bekwaamheid en
wijze van examineren beschreven.

Beroepscompetentieprofiel

Het beroepscompetentieprofiel (NOC*NSF document) beschrijft een ervaren
instructeur niveau 3. Het geeft inzicht in de werkzaamheden en competenties
die nodig zijn om de functie van instructeur niveau 3 te kunnen vervullen.

Kwalificatieprofiel instructeur
niveau 3

Het kwalificatieprofiel instructeur niveau 3 beschrijft een startend instructeur
niveau 3. Het geeft inzicht in de werkzaamheden en competenties die nodig
zijn om de functie van instructeur niveau 3 te vervullen.

Toetsdocument instructeur
niveau 3

In het toetsdocument instructeur niveau 3 staat beschreven welke Proeven van
Bekwaamheid (PvB’s) deel uit maken van de opleiding, wie betrokken zijn bij
de afname van de toetsing en wat van de betrokkenen wordt verwacht.

Proeven van Bekwaamheid

Meetinstrument om beheersing van een deelkwalificatie in beeld te brengen.
Een Proeve van Bekwaamheid (PvB) kan bestaan uit een
prestatiedossierbeoordeling en/of een praktijkbeoordeling

Opleidings- en Examenreglement
Hogere Bondsopleidingen

Het Opleidings- en Examenreglement Hogere Bondsopleidingen omschrijft alle
rechten en plichten voor kandidaten in opleiding en zorgt voor kwaliteit en
uniformiteit van de toetsing.

Readers voor de instructeur

De readers voor de instructeur bieden de kandidaat in opleiding alle relevante
theorie die nodig is om de opdrachten en proeven van bekwaamheid voor de
instructeursopleiding met succes te voltooien.

Praktijkopdrachten Instructeur
niveau 3

De praktijkopdrachten uit het opdrachtenboek voor de instructeur niveau 3 zijn
een middel om de competenties van een instructeur (verder) te ontwikkelen.
De resultaten van de opdrachten inclusief de zelfreflectie, evaluatie en reacties
van derden zoals praktijkbegeleider kunnen dienen als bewijs voor de proeven
van bekwaamheid. Deze worden dan opgenomen in het prestatiedossier voor
de betreffende PvB. Per PvB staat aangegeven welke eindproducten minimaal
uitgewerkt moeten worden.

Studiegids Instructeur Niveau 3

februari 2019 v1.2

Pagina | 10

Bijlage II

Overzicht Proeven van Bekwaamheid

PvB 3.1: Geven van lessen
Deze PvB heeft betrekking op kerntaak 3.1, het geven van lessen. Met deze PvB toon je aan dat je:
• deelnemers en ouders/derden kunt informeren en betrekken;
• deelnemers kunt begeleiden bij een les;
• jezelf kunt voorbereiden op het geven van een les;
• lessen kunt uitvoeren en evalueren.
PvB 3.3: Organiseren van verenigingsactiviteiten
Deze PvB heeft betrekking op kerntaak 3.3, het organiseren van verenigingsactiviteiten. Met deze PvB
toon je aan dat je:
• deelnemers kunt begeleiden bij een activiteit;
• activiteiten kunt voorbereiden;
• activiteiten kunt uitvoeren en evalueren.
PvB 3.4: Aansturen van sportkader
Deze PvB heeft betrekking op kerntaak 3.4, het aansturen van sportkader. Met deze PvB toon je aan
dat je:
• assisterend sportkader kunt informeren;
• assisterend sportkader opdrachten kunt geven;
• assisterend kader kunt begeleiden.
PvB 3.5i: Afnemen van interne vaardigheidstoetsen
Deze PvB heeft betrekking op kerntaak 3.5i, het afnemen van interne vaardigheidstoetsen. Met deze
PvB toon je aan dat je:
• deelnemers bij vaardigheidstoetsen kunt begeleiden;
• afnamen van vaardigheidstoetsen kunt voorbereiden;
• vaardigheidsniveau van deelnemers kunt beoordelen.
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Bijlage III

Opdrachten per Proeve van Bekwaamheid (prestatiedossier)

PvB 3.1 Geven van lessen
De opdrachten voor dit leertraject zijn een middel om te leren (betere) lessen te geven aan
beginnende en (licht) gevorderde (jeugdige) deelnemers in de vereniging. Anders gezegd: als
instructeur niveau 3 moet je in staat zijn om zelfstandig lessen te geven die bijdragen aan het
realiseren van doelen op termijn.
Het leertraject ‘Geven van lessen ’ is in relatie tot de andere leertrajecten veruit het zwaarst en het
meest omvangrijk. Meer dan bij de andere leertrajecten zal je hier regelmatig een herhaling doen van
eenzelfde opdracht, gericht op een ander facet van het lesgeven. Het is mogelijk om sommige
opdrachten aan elkaar te koppelen. Vandaar dat het van belang is om samen met je leercoach een
plan van aanpak op te stellen.
Het prestatiedossier van de PvB bevat tenminste de volgende uitgewerkte producten:
•
Een cursuscyclus (of leerplan);
•
een daaruit voortkomend lesplan;
•
minimaal vijf lesvoorbereidingen;
•
minimeel één lesvoorbereiding voor een theorieles.
PvB 3.3 Organiseren van verenigingsactiviteiten
De opdrachten voor dit leertraject zijn een middel om activiteiten te leren organiseren. Als instructeur
niveau 3 lever je een bijdrage aan het versterken van het verenigingsaanbod door het organiseren van
nieuwe en/of nevenactiviteiten. Hierbij kan je denken aan een verenigings-, of wervingsactiviteit.
Het prestatiedossier van deze PvB bevat tenminste de volgende uitgewerkte producten:
•
Draaiboek
Een draaiboek voor een verenigings-, of wervingsactiviteit dat minimaal voorziet in een doelstelling,
doelgroep, tijdspad, taakverdeling, locatie/accommodatie, begroting en activiteitenplan.
•
Evaluatieverslag
Een evaluatieverslag met een rapportage over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de
activiteit.
PvB 3.4 Aansturen van sportkader
De opdrachten voor dit leertraject zijn een middel om te leren om sportkader aan te sturen op basis
van een lesvoorbereiding.
Het prestatiedossier van deze PvB bevat tenminste de volgende uitgewerkte producten:
• Een lesplan voor het aansturen van het kader;
• daaruit voortkomende lesvoorbereidingen;
• per gegeven les een (kort) verslag van correct geformuleerde feedback, inclusief reactie van
de assisterende instructeur(s).
PvB 3.5i Afnemen van interne vaardigheidstoetsen
De opdrachten voor dit leertraject zijn een middel om het afnemen van interne vaardigheidstoetsen
verder te ontwikkelen. Anders gezegd: als instructeur niveau 3 moet je in staat zijn om een
beoordelingssituatie te creëren die recht doet aan een objectieve beoordeling van deelnemers die een
(proef)toets doen.
Het prestatiedossier van deze PvB bevat tenminste het volgende uitgewerkte product:
• Draaiboek
Een draaiboek voor een interne vaardigheidstoets dat minimaal voorziet in een doelstelling,
doelgroep, tijdspad, taakverdeling en locatie/accommodatie.
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