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Bijlagen  

Bijlage 1 Beheersingscriteria in relatie tot de opdrachten en workshops  
 

2.1 Geven van trainingen 

2.1.1 Begeleidt sporters bij trainingen Opdrachten  Workshops 

Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert sporters. 2.1.b, 2.1.e  

Stemt manier van omgang af op sporters en benadert hen op positieve wijze. 2.1.a, 2.1.b  

Gebruikt heldere en begrijpelijke taal naar sporters. 
2.1.b  

Spreekt sporters aan op (sport)gedrag. 2.1.a  

Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid en handelt in geval van een noodsituatie (ongeluk). 2.1.a  

Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie. 
2.1.a  

Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie. 2.1.a  

Houdt zich aan de beroepscode. 2.1.a  

Informeert over sportrelevante zaken als sportkleding, sportschoeisel en materiaal 
2.1.b  

2.1.2 Bereidt zich voor op trainingen   

Zorgt dat materialen en hulpmiddelen beschikbaar zijn. 2.1.c1  

Zorgt dat sportactiviteit is afgestemd op de sporters. 2.1.c1  

Voert de trainingsvoorbereiding uit en/of volgt aanwijzingen van de verantwoordelijke IJshockeytrainer/coach 
op. 

2.1.c1, 2.1.c2  

Overlegt met de verantwoordelijke IJshockeytrainer/coach. 2.1.c, 2.1.e  

Komt afspraken na. 2.1.c1  

Houdt rekening met de grenzen van eigen bevoegdheid. 2.1.c2  

Vraagt hulp, feedback en bevestiging. 
Alle, scan  

2.1.3 Legt oefeningen uit   

Doet oefeningen op correcte wijze voor of maakt gebruik van goed voorbeeld. 2.1.d  

Geeft aanwijzingen aan sporters. 2.1.b, 2.1.c1, 2.1.c2, 2.1.d  

Controleert of sporters de opdrachten goed uitvoeren. 2.1.c2, 2.1.d  

Kiest positie afgestemd op de oefening. 2.1.c2, 2.1.d  

Maakt zichzelf verstaanbaar. 2.1.b, 2.1.c2  

Zorgt dat uitleg is afgestemd op de sporters. 2.1.c1  
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Past uitleg aan de beginsituatie aan. 2.1.c2  

2.1.4 Voert uit en evalueert trainingen   

Draagt bij aan het bereiken van het doel van de training. 2.1.c1  

Past indien nodig oefening aan op sporters en omstandigheden. 2.1.c2, 2.1.d  

Legt uit en past relevante (spel)regels toe. 2.1.e  

Maakt zichzelf verstaanbaar. 2.1.b  

Zorgt dat sportactiviteit is afgestemd op de sporters. 2.1.b  

Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen 2.1.a  

Reflecteert op het eigen handelen. Alle, scan  

 

2.2 Begeleiden bij wedstrijden 

2.2.1 Begeleidt sporters bij wedstrijden  Opdrachten  Workshops 

Luistert naar sporters. 2.2.b, 2.2.d  

Spreekt sporters aan op hun (sport)gedrag. 2.2.a1, 2.2.d  

Bewaakt (en ziet toe op) hygiëne en verzorging. 2.2.a1  

Bewaakt (en ziet toe) op veiligheid en handelt in geval van noodsituatie (ongeluk) 2.2.a1, 2.2.c  

Zorgt dat sporters zich aan de regels houden. 2.2.a1, 2.2.c, 2.2.e  

Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen. 2.2.b  

Benadert sporters op positieve wijze. 2.2.b  

Vangt sporters na afloop op. 2.2.d  

Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie. 2.2.b  

Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie. 2.2.b  

Houdt zich aan de beroepscode. 2.2.a1  

2.2.2 Bereidt wedstrijden voor   

Zorgt dat de sporters op tijd aanwezig zijn op de gewenste plek. 2.2.a2  

Komt afspraken na 2.2.b  

Stelt alle sporters voor de wedstrijd op 2.2.a2  

Zorgt dat materiaal in orde is. 2.2.a2  

Vraagt hulp, bevestiging en feedback. Alle, scan  

2.2.3 Geeft aanwijzingen   

Geeft sporters aanwijzingen met betrekking tot wedstrijd. 2.2.b, 2.2.c  

Coacht positief 2.2.c  

Wisselt sporters al dan niet tijdens de wedstrijd 2.2.c  

Evalueert samen met de sporters 2.2.d  

Reflecteert op het eigen handelen. Alle, scan  



Verzorgt reglementaire zaken voor en na de wedstrijd. 2.2.e  

 

2.3 Assisteren bij activiteiten  

2.3.1 Begeleidt sporters  bij activiteiten Opdrachten  Workshops 

Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert sporters. 2.3.b  

Benadert sporters op positieve wijze. 2.3.b  

2.3.2 Bereidt activiteiten voor   

Helpt bij de voorbereiding van activiteiten 2.3.a  

Maakt gebruik van aangereikt draaiboek. 2.3.a  

Overlegt met (eind)verantwoordelijke en werkt samen met andere IJshockeytrainer/coaches en leiders. 
2.3.a  

2.3.3 Voert uit en evalueert activiteiten   

Helpt bij de uitvoering van de activiteit. 2.3.b  

Overlegt met (eind)verantwoordelijke en werkt samen met andere IJshockeytrainer/coaches en leiders. 2.3.b  

Komt afspraken na. 2.3.b  

Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen. 2.3.b  

Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie. 2.3.b  

Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie. 2.3.b  

Houdt zich aan de beroepscode. 2.3.b  

Vraagt hulp, bevestiging en feedback. Alle, scan  

Stelt zich probleemoplossend op. 2.3.b  

Rapporteert aan (eind)verantwoordelijke. 2.3.b  

Participeert in de evaluatie van de activiteit. 2.3.b  

Reflecteert op het eigen handelen. Alle, scan  
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Bijlage 2 Toelichting opdrachten  
 

Titel opdracht  

(Nummer  van) 
werkproces  

Of: op welk(e) werkprocessen heeft de opdracht betrekking? 
De beoordelingscriteria in de proeve van bekwaamheid zijn geordend naar werkprocessen. 
Hier kunt u zien welk(e) werkproces(sen) het betreft. 

 
Ondersteuning  

Begeleiding  Of: wie helpt me? 
In samenspraak met uw praktijkbegeleider, leercoach en eventueel met een expert 
(her)formuleert u de opdrachten, zodat ze tegemoet komen aan uw specifieke 
leerbehoeften. 
De praktijkbegeleider is de aangewezen persoon voor ondersteuning tijdens de 
uitvoering van een opdracht. Wie de rol van praktijkbegeleider vervult, hangt af van de 
opdracht, in alle gevallen betreft het een gediplomeerde IJshockeytrainer/coach 3(4) Van 
de praktijkbegeleider kunt u het volgende verwachten: 
- Hij zorgt ervoor dat u uw opdracht kunt uitvoeren;  

Inleiding  Of: waarom deze opdracht? 
In de inleiding staat wat de relevantie van de opdracht is voor een beginnend 
IJshockeytrainer/coach 2.  

Opdracht  Of: wat moet ik doen? 
In de opdracht staat in algemene termen wat er van u wordt verwacht. De opdracht moet u 
vertalen naar uw specifieke context.  

Doel  Of: wat is het doel? 
Bij het doel staat wat u door deze opdracht minimaal leert. 
U kunt zelf leerdoelen toevoegen.  

Context  Of: waar voer ik de opdracht uit? 
De opdrachten voert u zo veel mogelijk in uw eigen context uit. Dat wil zeggen een 
sportsituatie met sporters op het aangegeven niveau. Is dat niet mogelijk, dan moet u op 
zoek naar een vergelijkbare situatie. De meeste opdrachten die gericht zijn op het trainen 
en coachen kunnen worden uitgevoerd bij de eigen sporters, als ze op het genoemde 
niveau presteren.  

Werkwijze Of: hoe pak ik het aan? 
Onder werkwijze staan tips over de mogelijke aanpak van de opdracht. Deze tips kunt u 
gebruiken bij het opstellen van het plan van aanpak dat u voor elke opdracht maakt.  

Resultaat  Of: wat levert het op? 
Het concrete resultaat van uw handelen is vaak een product. Meestal behoudt dit product 
ook na voltooiing van de opdracht zijn waarde voor een IJshockeytrainer/coach 2. 

Beheersingscriteria  Of: waar krijg ik feedback op? 
De beheersingscriteria die hier staan, zijn rechtstreeks overgenomen uit de 
beoordelingscriteria van de proeven van bekwaamheid. Het is de bedoeling dat u aan het 
einde van de opleiding voldoet aan deze criteria. U krijgt daarom van de begeleiding (zie 
blokje ondersteuning) op basis van deze criteria feedback. De criteria moet u ook 
gebruiken bij uw zelfreflectie (opdracht scan). In bijlage 1 (overzicht opdrachten en 
workshops) staan de overzichten van alle beheersingscriteria. 

Afronding Of: wanneer ben ik klaar? 
Als u tevreden bent over de uitvoering en het resultaat van een opdracht vult u het 
bijbehorende werkblad in. Een deel van het werkblad wordt ingevuld door anderen 
waaronder uw praktijkbegeleider. De werkbladen samen vormen uw portfolio.  
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- Hij is uw aanspreekpunt voor vragen en overleg;  
- Hij geeft u feedback; 
- Hij helpt bij het signaleren en oplossen van knelpunten; 
- Hij grijpt als dat nodig is in bij onveilige of risicovolle situaties.  
De leercoach is uw eerste aanspreekpunt over de voortgang van uw leerproces. Met de 
leercoach reflecteert u op uw persoonlijke ontwikkeling tot IJshockeytrainer/coach 2. Met 
de leercoach bespreekt u of u toe bent aan een PVB.  
De expert reikt tijdens de workshops de kennis en vaardigheden aan die u nodig heeft om 
de opdrachten tot een goed einde te brengen.  

Bronnen Of: waar vind ik nadere informatie? 
In de bronnen wordt verwezen naar literatuur, websites, beeldmateriaal, enzovoort die 
informatie/kennis bieden die relevant is voor het werken aan de betreffende opdracht.  

Workshops Of: Bij welke workshop komt de opdracht aan bod? 
Hier staan de opleidingsworkshops genoemd die de betreffende opdracht kunnen 
ondersteunen.  

 

 


