Instructeur 4

Competentiegericht Opleiden 2015

PvB 4.1 Geven van lessen/trainingen

BEOORDELING

Protocol Portfolio + praktijk beoordeling
Naam kandidaat:

Naam PVB-beoordelaar:

Datum:

Handtekening:

Locatie:

Weer:

Temperatuur:

Wind:

Beoordelingscriteria
(toelichting zie bijlagen)

Praktijk V/O

Portfolio V /O

 Lesvoorbereiding is op tijd ingeleverd
 Het materiaal is in orde (kandidaat neemt zo nodig maatregelen)
 Groep zeilers (aantal:
) is op tijd aanwezig
 Omstandigheden zijn veilig voor alle betrokkenen

Bij onvoldoende, ontbrekende
bewijzen waarop de score is
gebaseerd

4.1 Stimuleert sportieve ontwikkeling van zeilers (portfolio)
a) Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert zeilers
b) Past de omgangsvormen en taalgebruik aan bij de belevingswereld
van de specifieke zeiler
c) Helpt de zeiler met het eigen maken van de geldende normen en
waarden, zoekt bij knelpunten gezamenlijk met de zeiler naar
oplossingen
d) Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid
e) Past omgangsvorm aan op de persoonlijke verwachtingen en
motieven van de specifieke zeiler
f)
Versterkt op planmatige wijze de zelfstandigheid en mentale
weerbaarheid van specifieke (groepen) zeilers en instructeurs
4.1 Stimuleert sportieve ontwikkeling van zeilers (praktijk)
a) Motiveert zeilers dusdanig dat zij zich maximaal kunnen ontplooien
b) Versterkt op planmatige wijze de zelfstandigheid en mentale
weerbaarheid van specifieke (groepen) zeilers en instructeurs
c) Past omgangsvorm aan op de persoonlijke verwachtingen en
motieven van de specifieke zeiler
d) Helpt zeilers en instructeurs bij het eigen maken van waarden en
normen om te kunnen functioneren binnen de opleidingslocatie
e) Zoekt bij knelpunten samen met de zeilers of instructeurs naar
oplossingen
f)
Informeert en betrekt zeilers bij opzet en verloop van de les/training
g) Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij de zeilers
h) Voorkomt overbelasting
i)
Besteedt aandacht aan het tegengaan van onveilige of gevaarlijke
situaties
j)
Treedt op bij onveilige situaties
k) Adviseert zeilers over materiaal (keuze en gebruik)
l)
Begeleidt zeilers en instructeurs bij hun loopbaanontwikkeling binnen
de opleidingslocatie
m) Stimuleert zeilers te reflecteren op hun sport(situatie)
n) Adviseert en ondersteunt de specifieke (groepen) zeilers en
instructeurs, in geval het jeugdigen betreft, ook met hun ouders op
het gebied van leef- en trainingssituatie
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Beoordelingscriteria
(toelichting zie bijlagen)

Praktijk V/O

Competentiegericht Opleiden 2015

Portfolio V/O

Instructeur 4

Bij onvoldoende, ontbrekende
bewijzen waarop de score is
gebaseerd

4.1 Geven van lessen trainingen (portfolio beoordeling)
a) Stelt lange termijn trainingsprogramma op
b) Bouwt het programma methodisch/didactisch (chrono)logisch op
c) Formuleert doelstellingen concreet
d) Beschrijft evaluatiemethoden en –momenten
e) Heeft het trainingsprogramma afgestemd op het niveau, de leerstijl en
de behoefte van de zeiler(s)
f)
Analyseert beginsituatie gericht op zeilers, omgeving en eigen
kwaliteiten als instructeur/trainer
g) Past trainingsprogramma aan op beschikbaarheid, zeilers, materiaal,
trainers, accommodatie belastbaarheid zeilers
h) Analyseert op basis van de training welke trainingsdoelstellingen nog
niet behaald zijn
i)
Formuleert concreet en realistisch trainingsadvies
4.1 Geven van lessen trainingen (praktijk beoordeling)
a) Baseert de lesvoorbereiding op het trainingsprogramma
b) Verwerkt eerdere lesevaluaties en behoeften en wensen van de
zeilers in de les
c) Formuleert de lesdoelen concreet
d) Kiest die organisatievormen die maximaal bijdragen aan het
realiseren van het lesdoel
e) Organiseert de les efficiënt
f)
Stemt de lesinhoud af op de fysieke, motorische en mentale
mogelijkheden, van de zeiler en trainer
g) Kiest voor een lesopbouw die maximaal bijdraagt aan het realiseren
van het lesdoel
h) Past de lesinhoud en vorm aan op de optimale leerstijl van de
betrokken zeiler
i)
Past de lesinhoud en vorm aan op de omstandigheden en stelt deze
zonodig bij
j)
Doet oefeningen op correcte wijze voor of maakt gebruik van goed
voorbeeld.
k) Geeft feedback en aanwijzingen aan zeilers op basis van analyse van
de uitvoering
l)
Leert en verbetert techniek van zeilers
m) Grijpt in indien het materiaal niet meer in orde is
n) Communicatie vindt op een krachtige en inspirerende wijze plaats
o) Houdt de aandacht van de zeilers vast
p) Evalueert proces en resultaat van de les
q) Legt uit en past relevante reglementen toe
4.1 Burgerschapscompetentie (portfolio en praktijk)
a) Gaat correct om met alle betrokkenen
b) Bewaakt waarden en stelt normen en gaat kritisch om met eigen
normen
c) Houdt zich aan beroepscode
d) Staat model voor correct gedrag op en rondom de vaarschool of
vereniging
e) Houdt rekening met milieunormen
4.1 Leercompetentie (portfolio & praktijk)
a) Reflecteert op eigen handelen
b) Vraagt feedback
c) Raadpleegt deskundigen
d) Bepaalt leerbehoefte
e) Vertoont inzet bij het verwerven van kennis
f)
Zoekt leersituaties op en legt leermomenten vast
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4.1 Stimuleert sportieve ontwikkeling van zeilers (portfolio)
a) Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert zeilers

Stelt zich stimulerend, positief en open op tegenover de zeilers. Houdt
goed contact met alle zeilers, zowel individueel als groepsgewijs om zo
zeilen toegankelijk te houden of maken voor iedereen.
b) Past de omgangsvormen en taalgebruik aan bij de
Geeft cursisten ruimte om vragen te stellen tijdens de les. Past het
belevingswereld van de specifieke zeiler
taalgebruik en omgangsvorm aan op niveau/leeftijd van cursisten.
c) Helpt de zeiler met het eigen maken van de geldende Helpt de zeiler met het eigen maken van de normen er waarden door
normen en waarden, zoekt bij knelpunten
uitleg, (bij)sturing. Waar nodig zal er worden opgetreden bij
gezamenlijk met de zeiler naar oplossingen
knelpunten om deze op te lossen.
d) Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid
Bewaakt de randvoorwaarden die de veiligheid moeten waarborgen.
e) Past omgangsvorm aan op de persoonlijke
verwachtingen en motieven van de specifieke zeiler
f)

Versterkt op planmatige wijze de zelfstandigheid en
mentale weerbaarheid van specifieke (groepen)
zeilers en instructeurs

Bereid de training zo voor dat de zeilers zich kunnen conformeren aan
het zeilen en de instructeur de zeilers enthousiasmeert voor het
zeilen.
Helpt de groep zeilers bewust zich te ontwikkelen op het gebied van
zelfstandigheid en mentale weerbaarheid.

4.1 Stimuleert sportieve ontwikkeling van zeilers (praktijk)
a) Motiveert zeilers dusdanig dat zij zich maximaal
kunnen ontplooien

Stelt zich zodanig stimulerend, positief en open op dat de zeilers zich
maximaal kunnen ontwikkelen om zo zeilen toegankelijk te houden of
maken voor iedereen.

b) Versterkt op planmatige wijze de zelfstandigheid en
mentale weerbaarheid van specifieke (groepen)
zeilers en instructeurs

Helpt de groep zeilers bewust zich te ontwikkelen op het gebied van
zelfstandigheid en mentale weerbaarheid.

c) Past omgangsvorm aan op de persoonlijke
verwachtingen en motieven van de specifieke zeiler

Verzorgt de training zo dat de zeilers zich kunnen conformeren aan
het zeilen en de instructeur de zeilers enthousiasmeert voor het
zeilen.

d) Helpt zeilers en instructeurs bij het eigen maken van
waarden en normen om te kunnen functioneren
binnen de opleidingslocatie

Helpt de zeiler met het eigen maken van de normen er waarden door
uitleg, (bij)sturing.

e) Zoekt bij knelpunten samen met de zeilers of
instructeurs naar oplossingen

Creëert bij problemen een atmosfeer die het mogelijk maakt
problemen/knelpunten te benoemen. Met de betrokkenen wordt er
gezocht naar een oplossing die recht doet aan alle betrokkenen.

f)

Geeft aan wat er van de zeilers verwacht wordt. Kan daarbij uitleggen
aan de zeilers wat het lesplan is en welke leerdoelen worden
nagestreefd. Geeft aan wanneer hiervan afgeweken wordt, vraagt
feedback en past de les zonodig aan.

Informeert en betrekt zeilers bij opzet en verloop van
de les/training

g) Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures
bij de zeilers

Maakt de zeilers bewust van de risico’s die kunnen ontstaan tijdens
het zeilen en trainen. Wijst de cursisten op een correcte trim van de
boot en zorgt voor een correcte technische uitvoering om blessures te
voorkomen.

h) Voorkomt overbelasting

Houdt bij de training rekening met de belasting en de belastbaarheid
van de zeilers en voorkomt overbelasting door hierop in te spelen.

i)

Besteedt aandacht aan het tegengaan van onveilige
of gevaarlijke situaties

Maakt met de groep naar omstandigheden de benodigde afspraken en
bespreekt veiligheidsmaatregelen. Kiest benodigde signalen juist en
spreekt deze duidelijk af.

j)

Treedt op bij onveilige situaties

Houdt goed rekening met de veiligheid tijdens de training. Maakt steeds
optimaal gebruik van die middelen die de veiligheid te kunnen
waarborgen of verhogen.

k) Adviseert zeilers over materiaal (keuze en gebruik)

Kan een afgewogen advies geven over onderhoud en aanschaf van een
boot en in de verschillende materialen beschikbaar voor de boten. Geeft
hierbij een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

l)

Begeleidt zeilers en instructeurs bij het maken van die keuzes die hun
loopbaan binnen de opleidingslocatie behulpzaam kunnen zijn.

Begeleidt zeilers en instructeurs bij hun
loopbaanontwikkeling binnen de opleidingslocatie

m) Stimuleert zeilers te reflecteren op hun sport(situatie)

n) Adviseert en ondersteunt de specifieke (groepen)
zeilers en instructeurs, in geval het jeugdigen betreft,
ook met hun ouders op het gebied van leef- en
trainingssituatie

Protocollen

Stimuleert zeilers door het creëren van een veilige omgeving om te
reflecteren op hun handelen en waar mogelijk door intervisie ook op het
handelen van de medezeilers
Adviseert en ondersteunt door te adviseren over hoe een optimaal
rendement te halen uit de training door de leef- en trainingssituatie
daarop aan te passen.
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4.1 Geven van lessen trainingen (portfolio beoordeling)
a) Stelt lange termijn trainingsprogramma op

b) Bouwt het programma methodisch/didactisch
(chrono)logisch op

c) Formuleert doelstellingen concreet

d) Beschrijft evaluatiemethoden en –momenten

e) Heeft het trainingsprogramma afgestemd op het
niveau, de leerstijl en de behoefte van de zeiler(s)
f)

Analyseert beginsituatie gericht op zeilers,
omgeving en eigen kwaliteiten als
instructeur/trainer

g) Past trainingsprogramma aan op beschikbaarheid,
zeilers, materiaal, trainers, accommodatie
belastbaarheid zeilers
h) Analyseert op basis van de training welke
trainingsdoelstellingen nog niet behaald zijn
i)

Formuleert concreet en realistisch trainingsadvies

Protocollen

Maakt een programma dat goed leesbaar is en onderbouwd waar nodig
met schema’s. Rol en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen
moeten duidelijk omschreven zijn. Het programma bevat ten minste een
tijdspad, leerdoelen, benodigde randvoorwaarden en middelen.
Beschreven zijn ten minste welke concrete leerdoelen en bijbehorende
(globale) oefenstof aan de orde zouden komen. Structuur en opbouw
moeten methodisch/didactisch een zodanige logische volgorde hebben
dat deze optimaal bijdragen aan het beoogde leerresultaat.
Wat is het beoogde eindresultaat, -niveau of -doel van training of
trainingscyclus. Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en
tijdsgebonden.
Geeft duidelijk aan op welke momenten en op welke wijze het al of niet
(geheel) halen van de doelstelling aan de orde komen en hoe de
conclusies hieruit worden getrokken ter verbetering van het
trainingsprogramma.
Hier moet duidelijk worden omschreven wat het vastgestelde
beginniveau, de leerstijl en de behoeften van de individuele deelnemers
is en hoe het programma daarop gebaseerd is.
In de analyse moeten de volgende zaken duidelijk omschreven zijn:
lesperiode, vaarwater, accommodatie, eventueel beschikbare
hulpmiddelen, groep (leeftijd, niveau, leerstijl). Het proces van lesgeven
en de rol, taken, acties en resultaten van het handelen van de trainer
moeten duidelijk zijn.
Maakt een trainingsprogramma dat realistisch is waar het gaat om de
beschikbaarheid van zeilers, materiaal, trainers, accommodatie en de
belastbaarheid van de zeilers. Voor het programma dient het
noodzakelijke draagvlak bij de betrokkenen aanwezig te zijn.
Controleert hoe ver de zeilers werkelijk zijn en bepaald welke
trainingsdoelstellingen behaald zijn en welke nog niet.
Formuleert op basis van analyse een trainingsadvies. Hierbij wordt
aandacht besteed aan inhoud en vorm. Daarbij wordt rekening gehouden
of oefenstof op het juiste niveau wordt aangeboden. Brengt indien nodig
niveauverschillen in oefenstof en oefeningen aan.
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4.1 Geven van lessen trainingen (praktijk beoordeling)
a) Baseert de lesvoorbereiding op het
trainingsprogramma

Maakt efficiënt gebruik van een lesvoorbereiding die voortvloeit uit de
leerdoelen die gekozen zijn in het trainingsprogramma. Zodat dit
bijdraagt aan het overzichtelijk en duidelijk geven van training.

b) Verwerkt eerdere lesevaluaties en behoeften en
wensen van de zeilers in de les

Maakt bij de lesvoorbereiding gebruik van eerdere lesevaluaties. Dit
kan op basis van eigen waarneming en analyse, op aangeven van
de zeilers of andere trainers danwel begeleiders.

c) Formuleert de lesdoelen concreet

Houdt de totaliteit van de voorbespreking helder, logisch,
gestructureerd en overzichtelijk. Formuleert een duidelijke, concrete,
afgebakende en meetbare doelstelling. Draagt hiermee bij aan een
optimaal leerrendement.

d) Kiest die organisatievormen die maximaal bijdragen
aan het realiseren van het lesdoel

Kiest een zondanige organisatievorm dat deze maximaal bijdraagt
aan het realiseren van het leerdoel. Rekening houdende met alle
externe en interne factoren. Waar dit bijdraagt aan het leerrendement
wordt de organisatie aangepast aan veranderende omstandigheden.

e) Organiseert de les efficiënt

Zorgt dat organisatie maximaal bijdraagt aan het behalen van de
leerdoelen. Draagt zorg voor een duidelijke en vloeiende organisatie
op het water. Heeft zodoende de handen vrij voor analyses en
feedback. Verdeelt de beschikbare tijd juist over de verschillende
oefeningen en zeilers.

f)

Stelt het niveau de fysieke, motorische en mentale mogelijkheden
van de zeilers vast en past de oefenstof en vorm hierop aan. Kiest de
juiste oefenstof en vorm op het juiste moment. Brengt indien nodig
niveauverschillen in oefenstof en oefeningen aan.

Stemt de lesinhoud af op de fysieke, motorische en
mentale mogelijkheden, van de zeiler en trainer

g) Kiest voor een lesopbouw die maximaal bijdraagt aan Creëert zo een setting die maximaal bijdraagt aan het realiseren van
het realiseren van het lesdoel
het lesdoel. Hierbij wordt rekening gehouden met de individuele
capaciteiten en mogelijkheden.
h) Past de lesinhoud en vorm aan op de optimale
leerstijl van de betrokken zeiler

Kiest een lesinhoud en vorm die optimaal aansluit bij de leerstijl van
de zeiler. Past dit waar nodig aan op verschillende situaties.

i)

Past de lesinhoud en vorm aan op de
omstandigheden en stelt deze zonodig bij

Wijkt af van voorgenomen oefenstof en vorm als de omstandigheden
daar om vragen. Dit om een maximaal leerrendement te
bewerkstelligen.

j)

Doet oefeningen op correcte wijze voor of maakt
gebruik van goed voorbeeld.

Legt kort, duidelijk, inhoudelijk juist en op het juiste niveau de te
oefenen techniek uit. Legt duidelijk, logische, overzichtelijk en in het
juiste tempo de oefeningen uit. Tekent duidelijk, netjes, goede
verhouding, vanuit het juiste perspectief en aangepast aan het niveau.

k) Geeft feedback en aanwijzingen aan zeilers op basis
van analyse van de uitvoering

Geeft in de tussen- en/of nabespreking de juiste aanwijzingen die
gelden voor de gehele groep of de individuele zeiler van toepassing
zijn. Geeft iedere zeiler de juiste aanwijzingen en complimenten.

l)

Merkt de juiste oorzaak van fouten op en werkt deze weg d.m.v het
geven van de juiste aanwijzingen op het goede moment, op de goede
plaats en op de juiste wijze.

Leert en verbetert techniek van zeilers

m) Grijpt in indien het materiaal niet meer in orde is

Houdt de staat van de boten, eventueel de eigen volgboot, boeien
en andere hulpmiddelen goed in de gaten en onderneemt de
benodigde actie indien er iets niet in orde is.

n) Communicatie vindt op een krachtige en inspirerende
wijze plaats

Communiceert op een krachtige en inspirerende wijze en onderhoudt
een tempo dat aansluit bij het niveau van de groep. De communicatie
draagt bij aan een optimaal leerrendement.

o) Houdt de aandacht van de zeilers vast

p) Evalueert proces en resultaat van de les

q) Legt uit en past relevante reglementen toe

Protocollen

Houdt goed contact met alle cursisten en merkt op hoe de groep
reageert. Vat regelmatig de behandelde stof samen.
Is in staat de training te analyseren en zodoende gedurende de
training te evalueren en te verbeteren. Kan hierbij kiezen voor een
andere methode om doelen toch te halen.
Draagt zorg voor het feit dat de cursisten zich volgens de
reglementen gedraagt en de reglementen toepast tijdens het zeilen.
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4.1 Burgerschapscompetentie (portfolio en praktijk)
a) Gaat correct om met alle betrokkenen

Beschikt over sociaalcommunicatieve vaardigheden. Gebruikt
omgangsvormen en gedragstandaarden die passen bij de
betrokkenen. Toont begrip en betrokkenheid naar de betrokkenen

b) Bewaakt waarden en stelt normen en gaat kritisch
om met eigen normen

Staat voor de normen en waarden die in de huidige Nederlandse
maatschappij gebruikelijk zijn en handelt hier naar. Is zicht
daarnaast bewust van het rolmodel die wordt vervuld binnen de
opleidingslocatie.

c) Houdt zich aan beroepscode

Vertoont correct gedrag, is het voorbeeld voor de zeilers, gedraagt
zich professioneel, houdt hierbij het verschil tussen persoonlijke en
professionele belangen in het oog.

d) Staat model voor correct gedrag op en rondom de
vaarschool of vereniging

Is zich ervan bewust vertegenwoordiger te zijn van de
opleidingslocatie en de CWO en levert de daarbij behorende
kwaliteit. Is zich tevens bewust van de voorbeeldfunctie en gedraagt
zich daarnaar.

e) Houdt rekening met milieunormen

Neemt een correcte houding aan ten opzichte van het milieu.
Voorkomt milieuschade door correct omgang met afval, motoren
brandstof, smeermiddelen en afvalwater.

4.1 Leercompetentie (portfolio & praktijk)
a) Reflecteert op eigen handelen

Reflecteert op eigen handelen en beschrijft wat de eigen sterke en
zwakke punten zijn en koppelt daar aan een plan om hierin
verbetering aan te brengen. Is hierbij kritisch en reflecterend ten
aanzien van eigen handelen en training(geven). Is zodoende zelf in
staat aan te geven waar progressie kan worden behaald in eigen
handelen.

b) Vraagt feedback

Vraagt van zeilers, begeleiders, collegae, etc. feedback op het eigen
handelen. De trainer zoekt waar nodig ondersteuning in het eigen
leerproces, hierbij kan een concrete leervraag geformuleerd worden

c) Raadpleegt deskundigen

Raadpleegt waar nodig op basis van een eigen leervraag
deskundigen die kunnen bijdragen bij het verbeteren van het eigen
functioneren.

d) Bepaalt leerbehoefte

Omschrijft uit eigen reflectie en feedback leerdoelen voor zichzelf en
past dit toe in een persoonlijk ontwikkelingsplan. De instructeur geeft
zelf aan waar, wanneer en hoe hij/zij denkt het maximale
leerrendement te kunnen behalen. De instructeur kan hierbij
aangeven wat het beoogde einddoel is ten aanzien van stage en
eigen vaardigheid

e) Vertoont inzet bij het verwerven van kennis

Neemt een actieve houding aan bij het verhogen van het eigen
kennisniveau. Kiest hiervoor zelf leerdoelen die het functioneren
binnen de opleidingslocaties kunnen ondersteunen.

f)

Is actief in het zoeken naar nieuwe leerdoelen die kunnen bijdragen
bij het beter functioneren binnen de opleidingslocatie. Beschrijft de
leerdoelen, de leermomenten en reflecteert hierop.

Zoekt leersituaties op en legt leermomenten vast
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PvB 4.3 Ontwikkelen en uitvoeren Sporttechnisch beleid

BEOORDELING

Protocol Portfoliobeoordeling
Naam PVB-beoordelaar:

Datum:

Handtekening:

Portfolio V/O

Naam kandidaat:

Beoordelingscriteria
(toelichting zie bijlagen)

Bij onvoldoende, ontbrekende
bewijzen waarop de score is
gebaseerd

4.3 Stimuleert sportieve ontwikkeling van zeilers (portfolio)
a) Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert zeilers
b) Past de omgangsvormen en taalgebruik aan bij de belevingswereld van
de specifieke zeiler
c) Helpt de zeiler met het eigen maken van de geldende normen en
waarden, zoekt bij knelpunten gezamenlijk met de zeiler naar oplossingen
d) Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid
e) Past omgangsvorm aan op de persoonlijke verwachtingen en motieven
van de specifieke zeiler
f)
Versterkt op planmatige wijze de zelfstandigheid en mentale
weerbaarheid van specifieke (groepen) zeilers en instructeurs
4.3 Ontwikkelen/uitvoeren sporttechnisch beleid (portfolio)
a) Levert een bijdrage aan het versterken van het aanbod van de
opleidingslocatie door ontwikkelen en organiseren van nieuwe
(watersport) activiteiten
b) Speelt in op de behoefte van de opleidingslocatie, kader, instructeurs,
cursisten, omgeving.
c) Handelt vanuit een duidelijke visie
d) Draagt verantwoordelijkheid en neemt beslissingen
e) Werkt samen met andere kaderleden
f)
Houdt rekening met beschikbare middelen en materialen en mensen
g) Rapporteert over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de
activiteit
4.3 Burgerschapscompetentie (portfolio)
a) Gaat correct om met alle betrokkenen
b) Bewaakt waarden en stelt normen en gaat kritisch om met eigen normen
c) Houdt zich aan beroepscode
d) Staat model voor correct gedrag op en rondom de vaarschool of
vereniging
e) Houdt rekening met milieunormen
4.3 Leercompetentie (portfolio)
a) Reflecteert op eigen handelen
b) Vraagt feedback
c) Raadpleegt deskundigen
d) Bepaalt leerbehoefte
e) Vertoont inzet bij het verwerven van kennis
f)
Zoekt leersituaties op en legt leermomenten vast
1/1
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4.3 Stimuleert sportieve ontwikkeling van zeilers (portfolio)
a) Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert zeilers

b) Past de omgangsvormen en taalgebruik aan bij de
belevingswereld van de specifieke zeiler
c) Helpt de kandidaat met het eigen maken van de
geldende normen en waarden, zoekt bij knelpunten
gezamenlijk met de zeiler naar oplossingen
d) Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid

Stelt zich stimulerend, positief en open op tegenover de zeilers. Houdt
goed contact met alle zeilers, zowel individueel als groepsgewijs om
zo zeilen toegankelijk te houden of maken voor iedereen.
Geeft zeilers de ruimte om vragen te stellen. Past zijn taalgebruik en
omgangsvorm aan op het niveau (leeftijd) van de cursisten.
Helpt de zeiler met het eigen maken van de normen er waarden
door uitleg, (bij)sturing. Waar nodig zal er worden opgetreden bij
knelpunten om deze op te lossen.
Bewaakt de randvoorwaarden die de veiligheid moeten waarborgen.

e) Past omgangsvorm aan op de persoonlijke
verwachtingen en motieven van de specifieke zeiler
f)

Versterkt op planmatige wijze de zelfstandigheid en
mentale weerbaarheid van specifieke (groepen)
zeilers en instructeurs

Kiest eens houding waarbij de zeilers zich kunnen conformeren aan
het zeilen en de instructeur de zeilers enthousiasmeert voor het
zeilen.
Helpt de groep zeilers bewust zich te ontwikkelen op het gebied van
zelfstandigheid en mentale weerbaarheid.

4.3 Ontwikkelen/uitvoeren sporttechnisch beleid (portfolio)
a) Levert een bijdrage aan het versterken van het
aanbod van de opleidingslocatie door ontwikkelen en
organiseren van nieuwe (watersport) activiteiten
b) Speelt in op de behoefte van de opleidingslocatie,
kader, instructeurs, cursisten, omgeving.
c) Handelt vanuit een duidelijke visie

d) Draagt verantwoordelijkheid en neemt beslissingen

e) Werkt samen met andere kaderleden

f)

Houdt rekening met beschikbare middelen en
materialen en mensen

g) Rapporteert over de voorbereiding, uitvoering en
evaluatie van de activiteit

Protocollen

Ontwikkelt en organiseert nieuwe (watersport) activiteiten die
bijdragen aan het aanbod van de opleidingslocatie.
Kiest bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten voor die zaken waar
ook daadwerkelijk behoefte aan is.
Volgt bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten duidelijk een visie.
Zorgt ervoor dat deze visie aansluit bij de geldende visie binnen de
opleidingslocatie en dat hiervoor voldoende draagvlak is.
Neemt bij het ontwikkelen dan wel uitvoeren van sporttechnisch
beleid zelf beslissingen en neemt hiervoor ook de
verantwoordelijkheid op zich.
Werkt bij het uitvoeren en ontwikkelen van sporttechnisch beleid
samen met andere kaderleden. Verwerft draagvlak en staat open
voor andere inzichten en doet recht aan inbreng van anderen
Maakt gebruik van de middelen, materialen en mensen die
beschikbaar zijn en houdt rekening met de beperkingen
Rapporteert over de voorbereiding, uitvoering en activiteit aan alle
belanghebbenden
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4.3 Burgerschapscompetentie (portfolio)
a) Gaat correct om met alle betrokkenen

Beschikt over sociaalcommunicatieve vaardigheden. Gebruikt
omgangsvormen en gedragstandaarden die passen bij de
betrokkenen. Toont begrip en betrokkenheid naar de betrokkenen

b) Bewaakt waarden en stelt normen en gaat kritisch
om met eigen normen

Staat voor de normen en waarden die in de huidige Nederlandse
maatschappij gebruikelijk zijn en handelt hier naar. Is zich daarnaast
bewust van het rolmodel dat wordt vervuld binnen de
opleidingslocatie.

c) Houdt zich aan beroepscode

Vertoont correct gedrag, is het voorbeeld voor de zeilers, gedraagt
zich professioneel, houdt hierbij het verschil tussen persoonlijke en
professionele belangen in het oog.

d) Staat model voor correct gedrag op en rondom de
vaarschool of vereniging

Is zich ervan bewust vertegenwoordiger te zijn van de
opleidingslocatie en de CWO en levert de daarbij behorende
kwaliteit. Is zich tevens bewust van de voorbeeldfunctie en gedraagt
zich daarnaar.

e) Houdt rekening met milieunormen

Neemt een correcte houding aan ten opzichte van het milieu.
Voorkomt milieuschade door correct omgang met afval, motoren
brandstof, smeermiddelen en afvalwater.

4.3 Leercompetentie (portfolio)
a) Reflecteert op eigen handelen

Reflecteert op eigen handelen en beschrijft wat de eigen sterke en
zwakke punten zijn en koppelt daar aan een plan om hierin
verbetering aan te brengen. Is hierbij kritisch en reflecterend ten
aanzien van eigen handelen. Is zodoende zelf in staat aan te geven
waar progressie kan worden behaald in eigen handelen.

b) Vraagt feedback

Vraagt van zeilers, begeleiders, collegae, etc. feedback op het eigen
handelen. Zoekt waar nodig ondersteuning in het eigen leerproces,
hierbij kan een concrete leervraag geformuleerd worden

c) Raadpleegt deskundigen

Raadpleegt waar nodig op basis van een eigen leervraag
deskundigen die kunnen bijdragen bij het verbeteren van het eigen
functioneren.

d) Bepaalt leerbehoefte

Omschrijft uit eigen reflectie en feedback leerdoelen voor zichzelf en
past dit toe in een persoonlijk ontwikkelingsplan. De instructeur geeft
zelf aan waar, wanneer en hoe hij/zij denkt het maximale
leerrendement te kunnen behalen. De instructeur kan hierbij
aangeven wat het beoogde einddoel is ten aanzien van stage en
eigen vaardigheid

e) Vertoont inzet bij het verwerven van kennis

Neemt een actieve houding aan bij het verhogen van het eigen
kennisniveau. Kiest hiervoor zelf leerdoelen die het functioneren
binnen de opleidingslocaties kunnen ondersteunen.

f)

Is actief in het zoeken naar nieuwe leerdoelen die kunnen bijdragen
bij het beter functioneren binnen de opleidingslocatie. Beschrijft de
leerdoelen, de leermomenten en reflecteert hierop.

Zoekt leersituaties op en legt leermomenten vast

Protocollen

9

2015

Instructeur 4

Competentiegericht Opleiden 2015

PvB 4.4 Bevorderen Competentieontwikkeling Sporttechnisch Kader
Protocol Portfolio + praktijk beoordeling

BEOORDELING

Datum:

Handtekening:

Beoordelingscriteria
(toelichting zie bijlagen)

Praktijk V/O

Naam PVB-beoordelaar:

Portfolio V /O

Naam kandidaat:

Bij onvoldoende, ontbrekende
bewijzen waarop de score is
gebaseerd

4.4 Stimuleert ontwikkeling van kader (portfolio)
a) Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert kader
b) Past de omgangsvormen en taalgebruik aan bij de belevingswereld
van de specifieke instructeur
c) Helpt de instructeur met het eigen maken van de geldende normen
en waarden, zoekt bij knelpunten gezamenlijk met de instructeur naar
oplossingen
d) Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid
e) Past omgangsvorm aan op de persoonlijke verwachtingen en
motieven van de specifieke instructeur
f)
Versterkt op planmatige wijze de zelfstandigheid en mentale
weerbaarheid van specifieke (groepen) zeilers en instructeurs
4.4 Stimuleert ontwikkeling van kader (praktijk)
a) Motiveert instructeurs zodanig dat zij maximaal kunnen presteren
b) Past omgangsvorm aan op de persoonlijke verwachtingen en
motieven van de specifieke instructeur
c) Helpt zeilers en instructeurs bij het eigen maken van waarden en
normen om te kunnen functioneren binnen de opleidingslocatie
d) Zoekt bij knelpunten samen met de zeilers of instructeurs naar
oplossingen
e) Voorkomt overbelasting
f)
Besteedt aandacht aan het tegengaan van onveilige of gevaarlijke
situaties en treedt op bij onveilige situaties
g) Stimuleert instructeurs te reflecteren op hun sport(situatie)
1/2
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Portfolio V/O

Instructeur 4

Bij onvoldoende,
ontbrekende bewijzen
waarop de score is
gebaseerd

4.4 Bevorderen competentieontwikkeling sporttechnisch
kader (portfolio beoordeling)
a) Verricht eenvoudig onderzoek op basis van onderzoeksvraag gericht
op de competentieontwikkeling van kader
b) Verwerkt en deelt resultaten onderzoek
c) Maakt een begeleidingsplan/weekplanning
d) Bouwt de begeleiding methodisch (chrono)logisch op
e) Formuleert doelstellingen concreet
f)
Beschrijft evaluatiemethoden en –momenten
g) Heeft de begeleiding afgestemd op het niveau van het kader
h) Formuleert tekortkomingen t.o.v. beoogd niveau concreet
i)
Rapporteert competentieontwikkeling
4.4 Bevorderen competentieontwikkeling sporttechnisch
kader (praktijk beoordeling)
a) Baseert de begeleiding op het begeleidingsplan /weekplanning
b) Verwerkt eerdere evaluaties in de begeleiding
c) Formuleert de leerdoelen concreet
d) Kiest werkvormen die optimaal aansluiten bij het realiseren van het
leerdoel
e) Stemt de begeleiding af op de mogelijkheden van de instructeur
f)
Past de begeleiding aan op de omstandigheden
g) Biedt een gestructureerde begeleiding aan
h) Maakt gebruik van goed voorbeeld of andere bronnen
i)
Geeft feedback en aanwijzingen aan instructeurs op basis van
analyse van de uitvoering
j)
Leert en verbetert competenties van instructeurs
k) Organiseert de begeleiding efficiënt
l)
Evalueert proces en resultaat van de begeleiding
m) Past relevante gesprekstechnieken toe
n) Stemt begeleiding af met overig kader
4.4 Burgerschapscompetentie (portfolio en praktijk)
a) Gaat correct om met alle betrokkenen
b) Bewaakt waarden en stelt normen en gaat kritisch om met eigen
normen
c) Houdt zich aan beroepscode
d) Staat model voor correct gedrag op en rondom de vaarschool of
vereniging
4.4 Leercompetentie (portfolio & praktijk)
a) Reflecteert op eigen handelen
b) Vraagt feedback
c) Raadpleegt deskundigen
d) Bepaalt leerbehoefte
e) Vertoont inzet bij het verwerven van kennis
f)
Zoekt leersituaties op en legt leermomenten vast
2/2
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BEHEERSINGSCRITEREA
4.4 Stimuleert ontwikkeling van kader (portfolio)
a) Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert kader

b) Past de omgangsvormen en taalgebruik aan bij de
belevingswereld van de specifieke instructeur
c) Helpt de instructeur met het eigen maken van de
geldende normen en waarden, zoekt bij
knelpunten gezamenlijk met de instructeur naar
oplossingen
d) Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid

e) Past omgangsvorm aan op de persoonlijke
verwachtingen en motieven van de specifieke
instructeur
f) Versterkt op planmatige wijze de zelfstandigheid
en mentale weerbaarheid van specifieke
(groepen) zeilers en instructeurs

Stelt zich stimulerend, positief en open op tegenover de instructeurs.
Houdt goed contact met alle instructeurs, zowel individueel als
groepsgewijs om zo persoonlijke ontwikkeling toegankelijk te houden of
te maken voor iedereen.
Geeft instructeurs de ruimte om vragen te stellen tijdens de
begeleiding. Past zijn taalgebruik en omgangsvorm aan op het niveau
(leeftijd) van de instructeur.
Helpt het kader met het eigen maken van de normen er waarden
door uitleg, (bij)sturing. Waar nodig zal er worden opgetreden bij
knelpunten om deze op te lossen.
Bewaakt de randvoorwaarden die de veiligheid moeten waarborgen.

Bereid de begeleiding zo voor dat het kader zich kan conformeren
aan het lesgeven en de instructeur het kader enthousiasmeert om
zich verder te ontplooien.
Helpt het kader zich te ontwikkelen op het gebied van zelfstandigheid
en mentale weerbaarheid.

4.4 Stimuleert ontwikkeling van kader (praktijk)
a) Motiveert instructeurs zodanig dat zij maximaal
kunnen presteren

Stelt zich zodanig stimulerend, positief en open op dat het kader zich
maximaal kan ontwikkelen.

b) Past omgangsvorm aan op de persoonlijke
verwachtingen en motieven van de specifieke
instructeur

Organiseert de begeleiding zo dat de instructeurs zich kunnen
conformeren aan het lesgeven en de instructeur enthousiasmeert
voor het verder ontwikkelen.

c) Helpt zeilers en instructeurs bij het eigen maken
van waarden en normen om te kunnen
functioneren binnen de opleidingslocatie

Helpt de instructeur met het eigen maken van de normen er waarden
door uitleg, (bij)sturing.

d) Zoekt bij knelpunten samen met de zeilers of
instructeurs naar oplossingen

Creëert bij problemen een atmosfeer die het mogelijk maakt
problemen/knelpunten te benoemen. Met de betrokkenen wordt er
gezocht naar een oplossing die recht doet aan alle betrokkenen.

e) Voorkomt overbelasting

Houdt bij de begeleiding rekening met de belasting en de
belastbaarheid van de instructeur en voorkomt overbelasting door
hierop in te spelen.

f)

Besteedt aandacht aan het tegengaan van
onveilige of gevaarlijke situaties en treedt op bij
onveilige situaties

g) Stimuleert instructeurs te reflecteren op hun
sport(situatie)

Protocollen

Maakt met de instructeur naar omstandigheden de benodigde
afspraken en bespreekt veiligheidsmaatregelen.
Stimuleert instructeurs door het creëren van een veilige omgeving om
te reflecteren op hun handelen en waar mogelijk door intervisie ook op
het handelen van de mede-instructeurs
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4.4 Bevorderen competentieontwikkeling sporttechnisch kader (portfolio beoordeling)
a) Verricht eenvoudig onderzoek op basis van
onderzoeksvraag gericht op de
competentieontwikkeling van kader
b) Verwerkt en deelt resultaten onderzoek

c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)

4.4

Doet eenvoudig onderzoek op basis van een onderzoeksvraag gericht
op de competentieontwikkeling van kader

Verwerkt de resultaten van het onderzoek en deelt de resultaten van
het onderzoek zodat iedereen binnen de opleidingslocatie de
verworven kennis kan toepassen
Maakt een begeleidingsplan/weekplanning
Maakt een planning die leesbaar is en onderbouwt waar nodig met
schema’s. Rol en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen moeten
duidelijk omschreven zijn. Het programma bevat ten minste een
tijdspad, leerdoelen, benodigde randvoorwaarden en middelen. De
instructeurs weten op basis van dit plan waar met
begeleidingstechnisch aan toe is en kunnen de informatie gebruiken
voor hun planningen.
Bouwt de begeleiding methodisch (chrono)logisch
Beschreven zijn ten minste welke concrete leerdoelen en
op
bijbehorende (globale) oefenstof aan de orde zouden komen.
Structuur en opbouw moeten methodisch/didactisch een zodanige
logische volgorde hebben dat deze optimaal bijdragen aan het
beoogde leerresultaat.
Formuleert doelstellingen concreet
Wat is het beoogde eindresultaat, -niveau of -doel van de begeleiding.
Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden.
Beschrijft evaluatiemethoden en –momenten
Geeft duidelijk aan op welke momenten en op welke wijze het al of
niet (geheel) halen van de doelstelling aan de orde komen en hoe de
conclusies hieruit worden getrokken ter verbetering van de
begeleiding.
Heeft de begeleiding afgestemd op het niveau van
Hier moet duidelijk worden omschreven wat het vastgestelde
het kader
beginniveau, de leerstijl en de behoeften van de instructeur is en hoe
de begeleiding daarop gebaseerd is.
Formuleert tekortkomingen t.o.v. beoogd niveau
Formuleert op basis van de waarnemingen en de analyse welke
concreet
kennis of vaardigheden nog niet aan de norm voldoet en geeft hierbij
aan welke ontwikkeling hiervoor nog noodzakelijk is. Deze doelen
moeten een concreet handvat vormen voor verdere begeleiding.
Rapporteert competentieontwikkeling
Beschrijft concreet en duidelijk de ontwikkeling die de instructeur
doormaakt of heeft gemaakt. Op basis hiervan kan verdere
competentieontwikkeling worden vormgegeven
Bevorderen competentieontwikkeling sporttechnisch kader (praktijk beoordeling)

a) Baseert de begeleiding op het begeleidingsplan
/weekplanning

Maakt in de voorbereiding op begeleiding gebruik van het
begeleidingsplan. Zodat dit bijdraagt aan het overzichtelijk en duidelijk
verzorgen van begeleiding.

b) Verwerkt eerdere evaluaties in de begeleiding

Maakt bij de voorbereiding gebruik van eerdere
evaluaties/begeleidingsmomenten. Dit kan op basis van eigen
waarneming en analyse, op aangeven van de instructeur of andere
trainers dan wel begeleiders.

c) Formuleert de leerdoelen concreet

Houdt de totaliteit van de voorbespreking helder, logisch, gestructureerd
en overzichtelijk. Formuleert een duidelijke, concrete, afgebakende en
meetbare doelstelling. Draagt hiermee bij aan een optimaal
leerrendement.

d) Kiest werkvormen die optimaal aansluiten bij het
realiseren van het leerdoel

Kiest een zondanige begeleidingsvorm dat deze maximaal bijdraagt aan
het realiseren van het leerdoel. Rekening houdende met alle externe en
interne factoren. Waar dit bijdraagt aan het leerrendement wordt de
organisatie aangepast aan veranderende omstandigheden.

e) Stemt de begeleiding af op de mogelijkheden van
de instructeur

Stelt het niveau de fysieke, motorische en mentale mogelijkheden van
de instructeur vast en past de begeleiding hierop aan. Kiest de juiste
oefenstof en vorm op het juiste moment.

f)

Wijkt af van voorgenomen leerdoelen en begeleidingsvorm als de
omstandigheden daar om vragen. Dit om een maximaal leerrendement
te bewerkstelligen.

Past de begeleiding aan op de omstandigheden

Protocollen
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g) Biedt een gestructureerde begeleiding aan

Zorgt voor een gestructureerde begeleiding waarbij de instructeur altijd weet
waar in het proces deze zich bevindt en welke stappen nog genomen
moeten worden om aan de norm te voldoen.

h) Maakt gebruik van goed voorbeeld of andere
bronnen

Legt duidelijk, logisch en overzichtelijk uit wat er van de instructeur verwacht
wordt. En geeft waarnodig voorbeelden of wijst de weg naar
informatiebronnen.

i)

Geeft feedback en aanwijzingen aan
instructeurs op basis van analyse van de
uitvoering

j)

Leert en verbetert competenties van
instructeurs

k) Organiseert de begeleiding efficiënt

l)

Evalueert proces en resultaat van de
begeleiding

Geeft in de tussen en/of nabespreking op basis van analyse van de uitvoering
de juiste begeleiding die van toepassing zijn.
Merkt de juiste oorzaak van fouten op en werkt deze weg d.m.v het geven van
de juiste begeleiding op het goede moment, op de goede plaats en op de
juiste wijze.
Organiseert de begeleiding zo dat optimaal gebruik gemaakt wordt van tijd,
middelen en situaties waarin competentieontwikkeling mogelijk is.
Is in staat de begeleiding te analyseren en zodoende gedurende de
begeleiding te evalueren en te verbeteren. Kan hierbij kiezen voor een
andere methode om doelen toch te halen.

m) Past relevante gesprekstechnieken toe

In is staat die gesprekstechnieken toe te passen die optimaal aansluiten bij
de doelstelling van de begeleiding hierbij mag de gesprekvaardigheid niet
de beperkende factor zijn in de ontwikkeling van de competentie van de
instructeur

n) Stemt begeleiding af met overig kader

Zorgt voor voldoende afstemming met het overig begeleidend kader zodat
rekening gehouden kan worden met de begeleiding en overige activiteiten
hierin ondersteunend kunnen werken.

4.4 Burgerschapscompetentie (portfolio en praktijk)
a) Gaat correct om met alle betrokkenen

Beschikt over sociaalcommunicatieve vaardigheden. Gebruikt
omgangsvormen en gedragstandaarden die passen bij de betrokkenen.
Toont begrip en betrokkenheid naar de betrokkenen

b) Bewaakt waarden en stelt normen en gaat
kritisch om met eigen normen

Staat voor de normen en waarden die in de huidige Nederlandse
maatschappij gebruikelijk zijn en handelt hier naar. Is zicht daarnaast
bewust van het rolmodel dat wordt vervuld binnen de opleidingslocatie.

c) Houdt zich aan beroepscode

Vertoont correct gedrag, is het voorbeeld voor de instructeur, gedraagt zich
professioneel, houdt hierbij het verschil tussen persoonlijke en
professionele belangen in het oog.

d) Staat model voor correct gedrag op en
rondom de vaarschool of vereniging

Is zich ervan bewust vertegenwoordiger te zijn van de opleidingslocatie en
de CWO en levert de daarbij behorende kwaliteit. Is zich tevens bewust van
de voorbeeldfunctie en gedraagt zich daarnaar.

4.4 Leercompetentie (portfolio & praktijk)
a) Reflecteert op eigen handelen

Reflecteert op eigen handelen en beschrijft wat de eigen sterke en zwakke
punten zijn en koppelt daar aan een plan om hierin verbetering aan te
brengen. Is hierbij kritisch en reflecterend ten aanzien van eigen
begeleiden. Is zodoende zelf in staat aan te geven waar progressie kan
worden behaald in eigen ontwikkeling.

b) Vraagt feedback

Vraagt van zeilers, instructeurs, begeleiders collegae, etc. feedback op het
eigen handelen. De begeleider zoekt waar nodig ondersteuning in het eigen
leerproces, hierbij kan een concrete leervraag geformuleerd worden

c) Raadpleegt deskundigen

Raadpleegt waar nodig op basis van een eigen leervraag deskundigen die
kunnen bijdragen bij het verbeteren van het eigen functioneren.

d) Bepaalt leerbehoefte

Omschrijft uit eigen reflectie en feedback leerdoelen voor zichzelf en past
dit toe in een persoonlijk ontwikkelingsplan. De instructeur geeft zelf aan
waar, wanneer en hoe hij/zij denkt het maximale leerrendement te kunnen
behalen. De instructeur kan hierbij aangeven wat het beoogde einddoel is
ten aanzien van stage en eigen vaardigheid

e) Vertoont inzet bij het verwerven van kennis

Neemt een actieve houding aan bij het verhogen van het eigen
kennisniveau. Kiest hiervoor zelf leerdoelen die het functioneren binnen de
opleidingslocaties kunnen ondersteunen.

f)

Is actief in het zoeken naar nieuwe leerdoelen die kunnen bijdragen bij het
beter functioneren binnen de opleidingslocatie. Beschrijft de leerdoelen, de
leermomenten en reflecteert hierop.

Zoekt leersituaties op en legt leermomenten
vast
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PVB 4.5 Samenwerken begeleidingsteam, onderhouden contacten
BEOORDELING
Protocol Portfoliobeoordeling
Naam PVB-beoordelaar:

Datum:

Handtekening:

Portfolio V/O

Naam kandidaat:

Beoordelingscriteria
(toelichting zie bijlagen)

Bij onvoldoende, ontbrekende
bewijzen waarop de score is
gebaseerd

4.5 Stimuleert sportieve ontwikkeling van zeilers (portfolio)
a) Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert zeilers
b) Past de omgangsvormen en taalgebruik aan bij de belevingswereld van
de specifieke zeiler
c) Helpt de zeiler met het eigen maken van de geldende normen en
waarden, zoekt bij knelpunten gezamenlijk met de zeiler naar oplossingen
d) Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid
e) Past omgangsvorm aan op de persoonlijke verwachtingen en motieven
van de specifieke zeiler
f)
Versterkt op planmatige wijze de zelfstandigheid en mentale
weerbaarheid van specifieke (groepen) zeilers en instructeurs
4.5 Samenwerken begeleidingsteam, onderhouden contacten
(portfolio)
a) Stelt een begeleidingsplan/begeleidernetwerk op voor een team of
individuele instructeurs
b) Speelt in op de behoefte van de opleidingslocatie, kader, instructeurs,
cursisten, omgeving
c) Draagt verantwoordelijkheid en neemt beslissingen
d) Werkt samen met andere begeleiders
e) Draagt zorg voor de organisatie van examens
f)
Onderhoudt relevante contacten met alle betrokkenen
g) Behartigt zo nodig de belangen van instructeurs bij examens en Proeven
van Bekwaamheid
4.5 Burgerschapscompetentie (portfolio)
a) Gaat correct om met alle betrokkenen
b) Bewaakt waarden en stelt normen en gaat kritisch om met eigen normen
c) Houdt zich aan beroepscode
d) Staat model voor correct gedrag op en rondom de vaarschool of
vereniging
e) Houdt rekening met milieunormen
4.5 Leercompetentie (portfolio)
a) Reflecteert op eigen handelen
b) Vraagt feedback
c) Raadpleegt deskundigen
d) Bepaalt leerbehoefte
e) Vertoont inzet bij het verwerven van kennis
f)
Zoekt leersituaties op en legt leermomenten vast
1/1
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BEHEERSINGSCRITEREA
4.5 Stimuleert sportieve ontwikkeling van zeilers (portfolio)
a) Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert zeilers

b) Past de omgangsvormen en taalgebruik aan bij de
belevingswereld van de specifieke zeiler
c) Helpt de kandidaat met het eigen maken van de
geldende normen en waarden, zoekt bij knelpunten
gezamenlijk met de zeiler naar oplossingen
d) Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid

Stelt zich stimulerend, positief en open op tegenover de zeilers. Houdt
goed contact met alle zeilers, zowel individueel als groepsgewijs om
zo zeilen toegankelijk te houden of maken voor iedereen.
Geeft zeilers de ruimte om vragen te stellen. Past zijn taalgebruik en
omgangsvorm aan op het niveau (leeftijd) van de cursisten.
Helpt de zeiler met het eigen maken van de normen er waarden
door uitleg, (bij)sturing. Waar nodig zal er worden opgetreden bij
knelpunten om deze op te lossen.
Bewaakt de randvoorwaarden die de veiligheid moeten waarborgen.

e) Past omgangsvorm aan op de persoonlijke
verwachtingen en motieven van de specifieke zeiler
f)

Versterkt op planmatige wijze de zelfstandigheid en
mentale weerbaarheid van specifieke (groepen)
zeilers en instructeurs

Kiest eens houding waarbij de zeilers zich kunnen conformeren aan
het zeilen en de instructeur de zeilers enthousiasmeert voor het
zeilen.
Helpt de groep zeilers bewust zich te ontwikkelen op het gebied van
zelfstandigheid en mentale weerbaarheid.

4.5 Samenwerken begeleidingsteam, onderhouden contacten (portfolio)
a) Stelt een begeleidingsplan/begeleidernetwerk op
voor een team of individuele instructeurs

b) Speelt in op de behoefte van de opleidingslocatie,
kader, instructeurs, cursisten, omgeving
c) Draagt verantwoordelijkheid en neemt beslissingen

d) Werkt samen met andere begeleiders

e) Draagt zorg voor de organisatie van examens

f)

Onderhoudt relevante contacten met alle
betrokkenen

g) Behartigt zo nodig de belangen van instructeurs bij
examens en Proeven van Bekwaamheid

Protocollen

Creëert een omgeving waarbinnen instructeurs die begeleiding krijgt
die men nodig heeft of waar behoefte aan is. Rol en
verantwoordelijkheden van alle betrokkenen moeten duidelijk
omschreven zijn. Dit begeleidingsplan/netwerk geeft de kaders aan
waarbinnen op de opleidingslocatie begeleiding plaatsvindt.
Kiest bij het onderhouden van contacten en het in stand houden van
een begeleidernetwerk de aandacht te richten op die zaken waar
ook daadwerkelijk behoefte aan is.
Neemt het samenwerken met het begeleidingsteam en het
onderhouden van contacten zelf beslissingen en neemt hiervoor ook
de verantwoordelijkheid op zich.
Werkt bij het opzetten van een begeleidernetwerk samen met
andere kaderleden. Verwerft draagvlak en staat open voor andere
inzichten en doet recht aan inbreng van anderen
Draagt zorgt voor de organisatie die noodzakelijk zijn om een
examen dan wel een PvB mogelijk te maken.
Onderhoudt contacten met eigenaar/directie/bestuur, kader,
cursisten en waar van toepassing hun ouders.
Behartigt de belangen van de instructeurs bij examens en Proeven
van Bekwaamheid voor zover deze daartoe zelf niet in staat zijn, of
de mogelijkheid daartoe krijgen
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4.5 Burgerschapscompetentie (portfolio)
a) Gaat correct om met alle betrokkenen

Beschikt over sociaalcommunicatieve vaardigheden. Gebruikt
omgangsvormen en gedragstandaarden die passen bij de
betrokkenen. Toont begrip en betrokkenheid naar de betrokkenen

b) Bewaakt waarden en stelt normen en gaat kritisch
om met eigen normen

Staat voor de normen en waarden die in de huidige Nederlandse
maatschappij gebruikelijk zijn en handelt hier naar. Is zich daarnaast
bewust van het rolmodel dat wordt vervuld binnen de
opleidingslocatie.

c) Houdt zich aan beroepscode

Vertoont correct gedrag, is het voorbeeld voor de zeilers, gedraagt
zich professioneel, houdt hierbij het verschil tussen persoonlijke en
professionele belangen in het oog.

d) Staat model voor correct gedrag op en rondom de
vaarschool of vereniging

Is zich ervan bewust vertegenwoordiger te zijn van de
opleidingslocatie en de CWO en levert de daarbij behorende
kwaliteit. Is zich tevens bewust van de voorbeeldfunctie en gedraagt
zich daarnaar.

e) Houdt rekening met milieunormen

Neemt een correcte houding aan ten opzichte van het milieu.
Voorkomt milieuschade door correct omgang met afval, motoren
brandstof, smeermiddelen en afvalwater.

4.5 Leercompetentie (portfolio)
a) Reflecteert op eigen handelen

Reflecteert op eigen handelen en beschrijft wat de eigen sterke en
zwakke punten zijn en koppelt daar aan een plan om hierin
verbetering aan te brengen. Is hierbij kritisch en reflecterend ten
aanzien van eigen handelen. Is zodoende zelf in staat aan te geven
waar progressie kan worden behaald in eigen handelen.

b) Vraagt feedback

Vraagt van zeilers, begeleiders, collegae, etc. feedback op het eigen
handelen. Zoekt waar nodig ondersteuning in het eigen leerproces,
hierbij kan een concrete leervraag geformuleerd worden

c) Raadpleegt deskundigen

Raadpleegt waar nodig op basis van een eigen leervraag
deskundigen die kunnen bijdragen bij het verbeteren van het eigen
functioneren.

d) Bepaalt leerbehoefte

Omschrijft uit eigen reflectie en feedback leerdoelen voor zichzelf en
past dit toe in een persoonlijk ontwikkelingsplan. De instructeur geeft
zelf aan waar, wanneer en hoe hij/zij denkt het maximale
leerrendement te kunnen behalen. De instructeur kan hierbij
aangeven wat het beoogde einddoel is ten aanzien van stage en
eigen vaardigheid

e) Vertoont inzet bij het verwerven van kennis

Neemt een actieve houding aan bij het verhogen van het eigen
kennisniveau. Kiest hiervoor zelf leerdoelen die het functioneren
binnen de opleidingslocaties kunnen ondersteunen.

f)

Is actief in het zoeken naar nieuwe leerdoelen die kunnen bijdragen
bij het beter functioneren binnen de opleidingslocatie. Beschrijft de
leerdoelen, de leermomenten en reflecteert hierop.

Zoekt leersituaties op en legt leermomenten vast

Protocollen
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PVB 4.7 Afnemen Proeve van Bekwaamheid

BEOORDELING

Protocol Portfolio beoordeling

Datum:

Handtekening:

Beoordelingscriteria
(toelichting zie bijlagen)

Praktijk V/O

Naam PVB-beoordelaar:

Portfolio V /O

Naam kandidaat:

Bij onvoldoende, ontbrekende
bewijzen waarop de score is
gebaseerd

4.7 Begeleiding sporttechnische ontwikkeling van zeilers en kader
(portfolio)
a) Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert kader
b) Stelt de omgangsvormen en taalgebruik aan bij de belevingswereld
van de specifieke instructeur
c) Helpt de zeiler met het eigen maken van de geldende normen en
waarden, zoekt bij knelpunten gezamenlijk met de instructeur naar
oplossingen
d) Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid
e) Past omgangsvorm aan op de persoonlijke verwachtingen en motieven
van de specifieke zeiler en instructeurs
f)
Versterkt op planmatige wijze de zelfstandigheid en mentale
weerbaarheid van specifieke (groepen) zeilers en instructeurs
4.7 Begeleiding sporttechnische ontwikkeling van zeilers en kader
(portfolio)
a) Motiveert de instructeur dusdanig dat zij maximaal kunnen presteren
b) Past omgangsvorm aan op de persoonlijke verwachtingen en motieven
van de specifieke instructeur
c) Bewaakt de waarden en stelt normen om te kunnen functioneren
binnen de opleidingslocatie
d) Zoekt bij knelpunten samen met de zeilers of instructeurs naar
oplossingen
e) Informeert instructeur over opzet en verloop van de Proeve van
Bekwaamheid
f)
Werkt spanningbrekend
g) Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij de zeilers
h) Voorkomt overbelasting
i)
Besteedt aandacht aan het tegengaan van onveilige of gevaarlijke
situaties en treedt op bij onveilige situaties
j)
Stimuleert zeilers te reflecteren op hun sport(situatie)
1/2
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Portfolio V/O

Instructeur 4

Beoordelingscriteria
(toelichting zie bijlagen)

Bij
onvoldoende,
ontbrekende
bewijzen waarop
de
score
is
gebaseerd

4.7 Afnemen van proeven van bekwaamheid (portfolio)
a) Bereid de Proeve van Bekwaamheid voor met concreet plan
b) Bereid planningsinterview voor
c) Heeft kennis van de instapeisen voor de Proeve van Bekwaamheid
d) Analyseert op basis van de Proeve van Bekwaamheid welke
doelstellingen nog niet behaald zijn
e) Formuleert concreet trainingsadvies
f)
Formuleert tekortkomingen t.o.v. beoogd niveau concreet
g) Past trainingsadvies aan op de instructeur
h) Beoordeelt aan de hand van de Proeve van Bekwaamheid
beoordelingscriteria
4.7 Afnemen van proeven van Bekwaamheid (portfolio)
a) Beoordeelt of de instructeur voldoet aan de instapeisen voor de Proeve
van Bekwaamheid
b) Volgt de hiervoor opgestelde procedures van de CWO
c) Is zelfstandig functionerend
d) Richt de situatie zo in dat beoordeling mogelijk is
e) Legt in een planningsinterview de eisen, doel en het verloop van de
Proeve van Bekwaamheid uit
f)
Beoordeelt aan de hand van de Proeve van Bekwaamheid
beoordelingscriteria
g) Kiest opdrachten zo, dat deze meetbaar, ondubbelzinnig en variërend
zijn
h) Kiest een efficiënte tijdsbesteding
i)
Zorgt voor afdoende kans voor de instructeur om keuzes toe te lichten
in een reflectiegesprek
j)
Kent instructeursdiploma al dan niet toe
k) Motiveert de uitslag van de Proeve van Bekwaamheid aan de
instructeur
l)
Deelt uitslag eerst, geeft ruimte voor verwerking
m) Analyseert de Proeve van Bekwaamheid en neemt op basis hiervan
adequate maatregelen
4.7 Burgerschapscompetentie (portfolio)
a) Is onbevooroordeeld
b) Gaat correct om met alle betrokkenen
c) Bewaakt waarden en stelt normen en gaat kritisch om met eigen
normen
d) Houdt zich aan beroepscode
e) Staat model voor correct gedrag op en rondom de vaarschool of
vereniging
f)
Houdt rekening met milieunormen
4.7 Leercompetentie (portfolio)
a) Reflecteert op eigen handelen
b) Vraagt feedback
c) Raadpleegt deskundigen
d) Bepaalt leerbehoefte
e) Vertoont inzet bij het verwerven van kennis
f)
Zoekt leersituaties op en legt leermomenten vast
2/2
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