Begeleidingsplan opleiding Basistrainer Kleiduiven – PvB 2.1, 2.2 en 2.3
Begeleidingsplan
Naam Basistrainer i.o.

PvB 2.1 Geven van trainingen
PvB 2.2 Begeleiden bij wedstrijden
PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten
A. Schutter

Naam Praktijkbegeleider

P. Begeleider

Naam Docent

D. docent

Praktijklocatie

JTC de Duif

Startdatum praktijkbegeleiding

30-01-2018

Einddatum praktijkbegeleiding

12-04-2018

Activiteit

Datum

e

Instructie kleiduiven

30-01-2018

e

Instructie kleiduiven

06-02-2018

e

Instructie kleiduiven

12-02-2018

e

Instructie kleiduiven

21-02-2018

e

Instructie kleiduiven

28-02-2018

e

Instructie kleiduiven

05-03-2018

e

7 les:

Instructie kleiduiven

14-03-2018

8e les:

PvB 2.1 Geven van trainingen

20-03-2018

1 les:
2 les:
3 les:
4 les:
5 les:
6 les:

Begeleiden bij wedstrijden – PvB 2.2

26-03-2018

Assisteren bij activiteit

01-04-2018 – 50 jaar bestaan JTC de Duif

Portfolio 2.1, 2.2 en 2.3 gereed

12-04-2018

e

1 instructieles
Datum
Voorbereiding
Veiligheid
Uitleg

Evaluatie (+/-)

Verbeterpunten

-/+

Nog niet van toepassing

+

Heeft VVF cursus gevolgd

-/+

Is duidelijk in zijn uitleg

Demonstratie

+

Moet aan gewerkt worden

Feedback

-

Nog niet van toepassing

Attitude

+

Stelt zich open op, leert graag bij

e

2 instructieles
Datum
Voorbereiding
Veiligheid
Uitleg

Evaluatie (+/-)
-/+
+
-/+

Verbeterpunten
Tijdens de les het cursusboek meer raadplegen
Duidelijke uitleg van de veiligheidsregels
Geeft duidelijke uitleg, maar teveel in één keer

Demonstratie

+

Goede demo; laat dit herhalen door aspirant

Feedback

-

Is deze les niet gedaan

Attitude

+

Brengt zijn kennis graag over aan aspirant
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Begeleidingsplan opleiding Basistrainer – PvB 2.1, 2.2 en 2.3
PvB 2.1 Geven van trainingen
Begeleidingsplan
PvB 2.2 Begeleiden bij wedstrijden
PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten
e
3 instructieles
Datum

Evaluatie (+/-)

Verbeterpunten

Voorbereiding

-

Heeft moeite om theroie om te zetten naar praktijk

Veiligheid

+

Voldoende, maar nog niet volledig

Uitleg

-/+

Heeft zelf nog veel uitleg nodig

Demonstratie

-/+

Idem

Feedback

-

Geeft nog geen feedback

Attitude

+

Is heel leergierig

e

4 instructieles
Datum

Evaluatie (+/-)

Verbeterpunten

Voorbereiding

+

Goede voorbereiding; duidelijke verbetering

Veiligheid

+

Dacht aan alle veiligheidsregels

Uitleg

-/+

Demonstratie

+

Feedback

+

Attitude

+

Niet altijd goed verstaanbaar; duidelijke praten
Goede demo; heeft geoefend wat duidelijk was te
zien in de les
Begeleider had geen vragen, daarom stele kandidaat
hem controlevragen
Had weinig uitleg meer nodig; begint alles beter te
begrijpen – groot verschil met vorige les

5e instructieles
Datum

Evaluatie (+/-)

Voorbereiding

+

Veiligheid

+

Uitleg

-/+

Verbeterpunten
Erg goed voorbereid; heeft de huiding goed
doorgenomen
Meer dan voldoend
Gaat al beter; is beter te verstaan

Demonstratie

+

Geeft tussentijds nogmaals een goed voorbeeld

Feedback

-

Niet gedaan

Attitude

+

Heeft een goede instelling

e

6 instructieles
Datum

Evaluatie (+/-)

Verbeterpunten

Voorbereiding

+

Goed voorbereid

Veiligheid

+

Meer dan voldoende

Uitleg

+

Goed

Demonstratie

+

Duidelijk

Feedback

+

Stelde vragen ter controle

Attitude

+

Goed
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Begeleidingsplan opleiding Basistrainer – PvB 2.1, 2.2 en 2.3
PvB 2.1 Geven van trainingen
Begeleidingsplan
PvB 2.2 Begeleiden bij wedstrijden
PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten
e
7 instructieles
Datum

Evaluatie (+/-)
-/+

Voorbereiding

Verbeterpunten
Door werkzaamheden te weinig tijd; kan beter

Veiligheid

+

Voldoende; moet uitgebreider zijn

Uitleg

+

Voldoende

Demonstratie

+

Voldoende

Feedback

+

Geeft feedback en stelt vragen

Attitude

+

Voldoende

e

8 instructieles
Datum

Evaluatie (+/-)

Verbeterpunten

Voorbereiding
Veiligheid
Zie eindevaluatie Praktijkbegeleiding PvB 2.1

Uitleg
Demonstratie
Feedback
Attitude
Begeleiden bij wedstrijden
Datum

Evaluatie (+/-)

Verbeterpunten

Voorbereiding
Veiligheid
Zie eindevaluatie Praktijkbegeleiding PvB 2.2

Aanwijzingen
Samenwerking
Evaluatie
Assisteren bij activiteit
Datum

Evaluatie (+/-)

Verbeterpunten

Voorbereiding
Veiligheid
Aanwijzingen

Zie eindevaluatie Praktijkbegeleiding PvB 2.3

Samenwerking
Evaluatie
Voor akkoord:
Plaats: ……………………………………

Datum: ……..…………………………………..

Praktijkbegeleider ………………………

Basistrainer i.o. ……………………………….
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Eindevaluatie van de Praktijkbegeleider
Praktijkbegeleiding PvB 2.1 Geven van trainingen
Naam Kandidaat: A. Schutter

Datum: 20-03-2018
Praktijkbegeleider: P. Begeleider
Licentienummer: 111222

Licentienummer: 443322

Portfolio is compleet en bestaat uit de volgende
documenten:
(Portfolio 2.1 en 2.2 mogen als 1 portfolio worden
ingeleverd)
Evaluatiepunten
Begeleiden sporters bij trainingen
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert sporters
Stemt manier van omgang af op sporters en benadert
hen op positieve wijze
Gebruikt heldere en begrijpelijke taal naar sporters
Spreekt sporters aan op (sport)gedrag
Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid en handelt in geval
van een noodsituatie (ongeluk)
Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie
Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie
Houdt zich aan de beroepscode
Informeert over sportrelevante zaken als sportkleding,
sportschoeisel en materiaal

Voorbereiden van trainingen

Verslag van de zes (6) aan de hand van de
Schietsport Introductiecursus gegeven lessen;
Begeleidingsplan met verbeterpunten;
Eindevaluatie 2.1 van de Praktijkbegeleider
Advies:korte motivatie van onderstaande te
evalueren punten
Komt overtuigend en stimulerend over
Weet sporterschutters op goede manier te benaderen
Treedt waar nodig corrigerend op
Kort en krachtig
Veiligheidsinstructies worden steeds herhaald
Houdt zich netjes aan de regels
Laat gen papieren slingeren, geen “flapuit”
Moreel, sociaal bewust handelen conform beroepscode
Geeft vooraf een duidelijke utleg over de juiste kleding

Zorgt dat materialen en hulpmiddelen beschikbaar
zijn
Zorgt dat sportactiviteit is afgestemd op de sporters
Voert de trainingsvoorbereiding uit en/of volgt
aanwijzingen van de verantwoordelijke trainer-coach
op
Overlegt met de verantwoordelijke trainer-coach
Komt afspraken na
Houdt rekening met grenzen eigen bevoegdheid
Vraagt hulp, bevestiging en feedback

Alles is tijdig voor de sportschutter beschikbaar

Maakt een duidelijk “plaatje” voor de sportschutter

18
19
20

Doet oefeningen op correcte wijze voor of gebruikt
een goed voorbeeld van een sporter
Geeft aanwijzingen aan sporters
Controleert of sporters de opdrachten goed uitvoeren
Kiest positie afgestemd op de oefening

21
22
23

Maakt zichzelf verstaanbaar
Zorgt dat de uitleg is afgestemd op de sporters
Past uitleg aan de beginsituatie aan

10
11
12
13
14
15
16

Legt oefeningen uit
17

Voert onderdelen van de trainingen uit
24
25

Draagt bij aan het bereiken van het doel van de
training
Past indien nodig de oefening aan op de sporters en
omstandigheden
Legt uit en past relevante (spel)regels toe

Past waar nodig de oefeningen aan
Luistert naar de feedback die gegeven wordt met
betrekking tot de les
Neemt gegeven raad aan en doet er wat mee
Afspraken worden vastgelegd
Weet wanneer hij wel en niet mag handelen
Zowel aan pupil(len) als aan anderen

Herhaalt mondeling zijn voorbeeld
Herhaalt de oefening meerdere keren
De sportschutters kunnen het voorbeeld goed zien. De
basistrainer heef goed zicht op zijn pupillen
Is duidelijk te horen
Wijkt niet af van de basis
Herhaalt kort het eerder geleerde en gaat door met de
nieuwe les
Zorgt dan de sportschutter het doel van de les weet
Weet om te gaan met tegenslagen

Het waaroom van de les en instructie wordt met de pupil
besproken
29 Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen
Is correct in woordkeus en lichamelijk contact
30 Reflecteert op het eigen handelen
Kijkt wat effect is van zijn instructie
Handtekening Praktijkbegeleider: Eventueel aanvullende opmerkingen; indien nodig ook achterzijde gebruiken.
Heeft ervaring opgedaan bij:
Overige competenties:
Eventuele auditieve/visuele/lichamelijke beperking:
Vertoonde progressie:
Akkoord Kandidaat:
26

Met welke personen samengewerkt?
Algmeene indruk van priktijkbegeleider?
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Eindevaluatie van de Praktijkbegeleider
Praktijkbegeleiding PvB 2.2 Begeleiden bij wedstrijden
Naam Kandidaat: A. Schutter

Datum: 26-03-2018
Praktijkbegeleider: P. Begeleider
Licentienummer: 111222

Licentienummer: 443322

Portfolio is compleet en bestaat uit de volgende
documenten:
(Portfolio 2.1 en 2.2 mogen als 1 portfolio worden
ingeleverd)
Evaluatiepunten

Een verslag van maximaal twee A4-pagina’s tekst in
lettergrootte 12, indien nodig aangevuld met
afbeeldingen.
Eindevaluatie 2.2 van de Praktijkbegeleider
Advies:korte motivatie van onderstaande te
evalueren punten
Begeleiden sporters bij wedstrijden (Proeve van Schietveiligheid)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Luistert naar sporters
Spreekt sporters aan op hun (sport)gedrag
Bewaakt (en ziet toe op) hygiëne en verzorging
Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid en handelt in geval
van noodsituatie (ongeluk)
Zorgt dat sporters zich aan de regels houden
Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen
Benadert sporters op positieve wijze
Vangt sporters na afloop op
Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie
Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie
Houdt zich aan de beroepscode

Bereidt wedstrijden voor (Proeve van Schietveiligheid)
12
13
14
15
16

Zorgt er voor dat sporters op tijd aanwezig zijn op de
gewenste plek
Komt afspraken na
Stelt alle sporters voor de wedstrijd op
(Proeve van Schietveiligheid)
Zorgt dat het materiaal in orde is
Vraagt hulp, bevestiging en feedback

Herhaalt wat de schutters opmerken
Treedt waarnodig corrigerend op
Ziet toe dat sportschutters na schieten handen wassen
Veiligheidsinstructies worden steeds herhaald

Met uitleg en overtuiging
Is correct in woordkeus en lichamelijk contact
Komt overtuigend en stimulerend over
Vraagt naar ervaringen en wat goed en minder goed ging
Treedt beheerst op
Laat geen papieren rondslingeren, geen “flapuit”
Moreel, sociaal bewust handelen conform beroepscode
Maakt goede afspraken
Afspraken worden vastgelegd
Maakt vooraf een duidelijk plan van aanpak en bespreekt
dit vooraf met de sporters
Alles ligt op tijd gereed voor gebruik
Zowel aan pupil(len) als aan anderen

Geeft aanwijzingen

Geeft sporters aanwijzingen met betrekking tot de
Praatje vooraf schaft voor iedereen duidelijkheid
wedstrijd (Proeve van Schietveiligheid)
18 Coacht positief
Komt overtuigend en stimulerend over
19 Wisselt sporters al dan niet tijdens de wedstrijd
Laat een sporter van de baan komen wanneer zich een
(Proeve van Schietveiligheid)
onveilige situatie voordoet of wanneer er feedback nodig is
20 Evalueert samen met de sporters
Vraagt naar ervaringen en wat goed en minder goed ging
21 Reflecteert op eigen handelen
Kijkt wat effect is van zijn plannen en uitvoering
22 Verzorgt reglementaire zaken voor en na de wedstrijd Laat SIP aftekenen en meldt e.e.a. aan het bestuur
(Proeve van Schietveiligheid)
Handtekening Praktijkbegeleider: Eventueel aanvullende opmerkingen; indien nodig ook achterzijde gebruiken.
Kandidaat kan het belang van veiligheid in de schietsport goed verwoorden en ziet
toe op naleving van de veiligheidsregels
17

Akkoord Kandidaat:

Heeft zich een bijzonder situatie voorgedaan?
Met welke personen samengewerkt?
Algemene indruk van de praktijkbegeleider?
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Eindevaluatie van de Praktijkbegeleider
Praktijkbegeleiding PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten
Naam Kandidaat: A. Schutter

Datum: 01-04-2018
Praktijkbegeleider: P. Begeleider
Licentienummer: 111222

Licentienummer: 443322

Portfolio is compleet en bestaat uit de volgende
documenten:
Evaluatiepunten
Begeleiden sporters bij activiteiten
1
2

Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert sporters
Benadert sporters op een positieve wijze

Bereidt activiteiten voor
3
4
5

Helpt bij de voorbereiding van activiteiten
Maakt gebruik van aangereikt draaiboek
Overlegt met (eind)verantwoordelijke en werkt samen
met andere trainer-coaches en leiders

Een verslag van maximaal twee A4-pagina’s tekst in
lettergrootte 12, indien nodig aangevuld met
afbeeldingen.
Eindevaluatie 2.3 van de Praktijkbegeleider
Advies: korte motivatie van onderstaande te
evalueren punten
Komt overtuigend en stimulerend over
Komt overtuigend en stimulerend over
Zorgt voor materiaal
Korte en voor iedereen duidelijke voorbereiding
Is een “teamworker”

Voert uit en evalueert activiteiten

6
Helpt bij de uitvoering van activiteiten
Begeleidt de deelnemers
8
Komt afspraken na
Afspraken worden vastgelegd
9
Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen
Is correct in woordkeus en lichamelijk contact
10 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie
Treedt beheerst op
11 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie
Laat geen papieren slingeren, geen “flapuit”
12 Houdt zich aan de beroepscode
Moreel, sociaal bewust handelen conform beroepscode
13 Vraagt hulp, bevestiging en feedback
Zowel aan pupil(len) als aan anderen
14 Stelt zich probleemoplossend op
Komt met ideeën
15 Rapporteert aan (eind)verantwoordelijke
Communiceert goed met de begeleider
16 Participeert in de evaluatie van de activiteit
Geeft mening over wat goed ging en wat beter kan
17 Reflecteert op eigen handelen
Kijkt wat effect is van zijn plannen en uitvoering
Handtekening Praktijkbegeleider: Eventueel aanvullende opmerkingen; indien nodig ook achterzijde gebruiken.
Met welke personen samengewerkt?
Algemene indruk van praktijkbegeleider?
Akkoord Kandidaat:
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