Eindevaluatie van de Praktijkbegeleider
Praktijkbegeleiding PvB 2.1 Geven van trainingen
Naam Kandidaat:
Licentienummer:

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

Datum:
Praktijkbegeleider:
Licentienummer:

Verslag van de zes (6) aan de hand van de
Schietsport Introductiecursus gegeven lessen;
Begeleidingsplan met verbeterpunten;
Eindevaluatie 2.1 van de Praktijkbegeleider
Advies:

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
10
11
12

13
14
15
16

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

Legt oefeningen uit
17
18
19
20
21
22
23

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

Voert onderdelen van de trainingen uit
24

Draagt bij aan het bereiken van het doel van de
training
25 Past indien nodig de oefening aan op de sporters en
omstandigheden
26 Legt uit en past relevante (spel)regels toe
29 Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen
30 Reflecteert op het eigen handelen
Handtekening Praktijkbegeleider: Eventueel aanvullende opmerkingen; indien nodig ook achterzijde gebruiken.

Akkoord Kandidaat:

Eindevaluatie van de Praktijkbegeleider
Praktijkbegeleiding PvB 2.2 Begeleiden bij wedstrijden
Naam Kandidaat:
Licentienummer:

Datum:
Praktijkbegeleider:
Licentienummer:

Portfolio is compleet en bestaat uit de volgende
Een verslag van maximaal twee A4-pagina’s tekst in
documenten:
lettergrootte 12, indien nodig aangevuld met
(Portfolio 2.1 en 2.2 mogen als 1 portfolio worden
afbeeldingen.
ingeleverd)
Eindevaluatie 2.2 van de Praktijkbegeleider
Evaluatiepunten
Advies:
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

Geeft aanwijzingen
17

Geeft sporters aanwijzingen met betrekking tot de
wedstrijd (Proeve van Schietveiligheid)
18 Coacht positief
19 Wisselt sporters al dan niet tijdens de wedstrijd
(Proeve van Schietveiligheid)
20 Evalueert samen met de sporters
21 Reflecteert op eigen handelen
22 Verzorgt reglementaire zaken voor en na de wedstrijd
(Proeve van Schietveiligheid)
Handtekening Praktijkbegeleider: Eventueel aanvullende opmerkingen; indien nodig ook achterzijde gebruiken.

Akkoord Kandidaat:

Eindevaluatie van de Praktijkbegeleider
Praktijkbegeleiding PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten
Naam Kandidaat:
Licentienummer:

Portfolio is compleet en bestaat uit de volgende
documenten:

Evaluatiepunten
Begeleiden sporters bij activiteiten
1
2

Datum:
Praktijkbegeleider:
Licentienummer:

Een verslag van maximaal twee A4-pagina’s tekst in
lettergrootte 12, indien nodig aangevuld met
afbeeldingen.
Eindevaluatie 2.3 van de Praktijkbegeleider
Advies:

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

Voert uit en evalueert activiteiten
6
Helpt bij de uitvoering van activiteiten
8
Komt afspraken na
9
Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen
10 Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie
11 Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie
12 Houdt zich aan de beroepscode
13 Vraagt hulp, bevestiging en feedback
14 Stelt zich probleemoplossend op
15 Rapporteert aan (eind)verantwoordelijke
16 Participeert in de evaluatie van de activiteit
17 Reflecteert op eigen handelen
Handtekening Praktijkbegeleider: Eventueel aanvullende opmerkingen; indien nodig ook achterzijde gebruiken.

Akkoord Kandidaat:

