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2. TYPERING KWALIFICATIEPROFIEL  

Typering kwalificatieprofiel  De Taekwondotrainer niveau 2 werkt doorgaans in de 
breedtesport binnen verenigingsverband. De Taekwondotrainer 
niveau 2 vervult een assisterende rol. Doorgaans is de 
Taekwondotrainer niveau 2 een vrijwilliger.  
De Taekwondotrainer niveau 2 werkt óf nagenoeg zelfstandig op 
basis van door anderen opgestelde les-/trainingsplanningen óf 
onder supervisie van een daartoe gekwalificeerde 
Taekwondotrainer niveau 3 of een andere persoon die daartoe 
door het bestuur is aangewezen.   

Kwalificatiestructuur  Het kwalificatieprofiel Taekwondotrainer niveau 2 maakt deel uit 
van de Kwalificatiestructuur Sport 

Niveau 2 

Gemiddelde opleidingsduur  163 uur bestaande uit : 48 contacturen, 75 uren zelfstudie,  40 
uren BPV (of stage) en de PvB’s 2.1, 2.2 en 2.3 

Deelkwalificaties   Geven van lessen / trainingen 

 Begeleiden bij wedstrijden/toetsen 

 Assisteren bij activiteiten 

Diploma en certificaten  Men ontvangt het diploma Taekwondotrainer niveau 2 na het met 
goed gevolg afronden van de proeven van bekwaamheid 2.1, 2.2 
en 2.3. 

Instroomeisen   Lid van de Taekwondo Bond Nederland, 

 Minimaal 18 jaar, 

 Minimaal 1e geup 

 Gedurende de opleidingsperiode trainen en coachen van 
jeugd- of senioren uitkomend in de A-, B-, of C-klasse  

 Eventueel diploma Taekwondotrainer niveau 1 of 
vergelijkbaar diploma nader te bepalen door de 
toetsingscommissie. 

 De Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen, 

 Afgeronde vooropleiding VMBO-K (of hoger), of een bewijs 
dat de eerste 3 leerjaren van een school voor hoger 
algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) of van een school 
voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) met 
gunstig gevolg zijn doorlopen (WEB, art. 8.2.1) of een nader 
bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk 
(WEB, art. 8.2.1). 

 

Doorstroomrechten Gediplomeerden kunnen doorstromen naar opleiding 
Taekwondotrainer niveau 3 

 



 

3. KERNOPGAVE      

De Taekwondotrainer niveau 2 staat voor de uitdaging de activiteit zodanig te organiseren dat die 
'loopt'. De organisatie van de activiteit moet garantie bieden dat de (jeugdige) sporter de sport 
beleeft, speelt en leert. Wanneer de organisatie niet loopt, betekent dit dat sporters kunnen 
afhaken of dat de sportomgeving onveilig wordt.  

 

4. KERNTAKEN  

1. Begeleidt (jeugdige) sporters  

2. Verzorgt trainingen/lessen      

3. Begeleidt bij wedstrijden/toetsen   

4. Assisteert bij activiteiten  

 

4.1 Kerntaak 1. Begeleidt (jeugdige) sporters   

Proces   Deze kerntaak heeft betrekking op het werkproces begeleiden 
van sporters. De Taekwondotrainer niveau 2: 

 stelt sporters op hun gemak; 

 spreekt sporters aan op hun sportgedrag;  

 houdt rekening met beleving en verwachtingen sporters; 

 bewaakt waarden en stelt normen;  

 enthousiasmeert beginnende sporters; 

 informeert sporters over sportrelevante zaken als 
sportkleding en trainingsmateriaal; 

 zorgt voor de veiligheid: 

 let op de hygiëne van sporters.  

Rol/ verantwoordelijkheden De Taekwondotrainer niveau 2 is verantwoordelijk voor een 
sportieve sfeer waarbij het eigen gedrag als voorbeeld dient. 

Complexiteit Binnen de groepen kunnen grote verschillen bestaan in snelheid 
van leren, persoonlijke doelen en in sportwaarden en –normen.  

Betrokkenen De Taekwondotrainer niveau 2 heeft bij deze kerntaak te maken 
met de sporters en de verantwoordelijke Taekwondotrainer 
niveau 3.  

(Hulp)middelen Beroepscode  

Kwaliteit proces en resultaat De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn: 

 de sporters worden correct en respectvol bejegend;  

 de begeleiding sluit aan bij de ontwikkeling en 
belevingswereld van de sporters; 

 de regels met betrekking tot gedrag, hygiëne en veiligheid 
worden nageleefd; 

 de Taekwondotrainer niveau 2 overschrijdt niet de grenzen 
van de eigen bevoegdheid. 

Keuzes en dilemma's  De keuze die zich bij deze kerntaak voordoet, is: 

 beoordeling van het gedrag van sporters en ingrijpen bij 
ongewenst gedrag; 

 beoordeling van de veiligheid van sporters en ingrijpen bij 
onveilige situatie.  

 



 

4.2 Kerntaak 2. Verzorgt (delen van) trainingen/lessen      

Proces   Deze kerntaak heeft betrekking op het werkproces 
sporttechnisch handelen. De Taekwondotrainer niveau 2: 

 zorgt dat sportactiviteit is afgestemd op de sporters; 

 overlegt met verantwoordelijke sportleider. 

Rol/ verantwoordelijkheden De Taekwondotrainer niveau 2 is verantwoordelijk voor het 
uitvoeren de (delen van) de training/les op basis van aangereikte 
planning of gegeven instructies.  

Complexiteit Het is mogelijk dat de standaard niet (geheel) aansluit bij de 
werkelijke beginsituatie vanwege diversiteit in niveau en 
beleving.  

Betrokkenen De Taekwondotrainer niveau 2 heeft bij deze kerntaak te maken 
met de sporters en de verantwoordelijke Taekwondotrainer 
niveau 3.   

(Hulp)middelen Aangereikte planning voor training/les door een 
Taekwondotrainer niveau 3. 

Kwaliteit proces en resultaat De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn: 

 de Taekwondotrainer niveau 2 houdt rekening met de 
grenzen van eigen bevoegdheid;  

 de Taekwondotrainer niveau 2 houdt rekening met wensen 
van de sporters / organisatie.  

Keuzes en dilemma's  De keuze die zich bij deze kerntaak voordoet, is: 

 wel/ niet afwijken van de standaard naar aanleiding van 
afwijkende (begin)situatie.  

 

4.3 Kerntaak 3. Begeleidt bij wedstrijden 

Proces   Deze kerntaak heeft betrekking op het werkproces 
sporttechnisch handelen.  
De Taekwondotrainer niveau 2: 

 zorgt ervoor dat de sporter op tijd aanwezig zijn op de 
gewenste plek; 

 houdt eenvoudige voor- en nabesprekingen; 

 wisselt sporters tijdens wedstrijden; 

 geeft tijdens de (pauze van de) wedstrijd aanwijzingen; 

 behartigt de belangen van de sporter bij de wedstrijdleiding en 
organisatie.  

Rol/ verantwoordelijkheden De Taekwondotrainer niveau 2 zorgt ervoor dat de sporters op 
reglementaire wijze deelnemen aan de wedstrijden. 

Complexiteit De Taekwondotrainer niveau 2 begeleidt sporters tijdens 
wedstrijden met een standaardkarakter en in sporttechnisch 
opzicht tot licht gevorderd niveau. Voor deze kerntaak  kunnen 
de volgende complicerende factoren aan de orde zijn: 

 overtredingen tijdens de wedstrijd; 

 moeite met acceptatie van beslissingen van scheidsrechters 
door sporters en ouders; 

 omgang met de andere partij; 

 tekort aan sporters; (in bepaalde gewichtsklassen) 

 verschillende eisen/ wensen betrokkenen.  

Betrokkenen De Taekwondotrainer niveau 2 heeft in de uitvoering van deze  
taak te maken met de verantwoordelijke Taekwondotrainer 3, de 
sporter, scheidsrechter (arbitrage) en  de ouders (familie) van de 
sporter. 



(Hulp)middelen Reglementen en regels  

Kwaliteit proces en resultaat De kwaliteit van het proces en resultaat wordt beoordeeld aan de 
hand van de volgende factoren: 

 de balans tussen plezier en prestatie is in overeenstemming 
met de doelstelling;  

 de wedstrijden worden gespeeld volgens de geldende regels; 

 de aanwijzingen zijn afgestemd op het niveau en de beleving 
van de sporters; 

 de leiding wordt geaccepteerd; 

 de evaluatie vindt samen met de sporters plaats; 

 de eisen gesteld door derden;  

 de spel- en gedragsregels zijn bij de sporter bekend. 

Keuzes en dilemma's  De keuzes en dilemma's die zich bij deze kerntaak voordoen, 
zijn: 

 wel of niet laten opstellen van sporters tijdens de wedstrijd; 

 wel of niet wisselen van sporters tijdens de wedstrijd;  

 wel of niet geven van aanwijzingen aan sporters. 

 

4.4 Kerntaak 4. Assisteert bij activiteiten      

Proces   Deze kerntaak heeft betrekking op het werkproces arrangeren 
sportomgeving. De Taekwondotrainer niveau 2: 

 helpt bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten; 

 overlegt en rapporteert aan de eindverantwoordelijke en 
werkt samen met andere Taekwondotrainers 2 en 
Taekwondotrainers niveau 3.  

Rol/ verantwoordelijkheden De Taekwondotrainer niveau 2 is verantwoording verschuldigd 
aan degene die de (eind)verantwoordelijkheid draagt. 

Complexiteit De werkzaamheden van Taekwondotrainer niveau 2 hebben een 
uitvoerend karakter op grond van aanwijzingen van 
leidinggevenden. 

Betrokkenen De Taekwondotrainer niveau 2 heeft bij deze kerntaak te maken 
(potentiële) sporters en andere Taekwondotrainers.   

(Hulp)middelen Draaiboek 

Kwaliteit proces en resultaat De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn: 

 de leidinggevende wordt bij eventuele vragen / knelpunten 
tijdig geraadpleegd; 

 de inrichting van de activiteit garandeert een veilige 
sportbeoefening.  

Keuzes en dilemma’s    

 

5. BEROEPSCOMPETENTIES      

1. Begeleiden sporters  

2. Geven (van delen) van trainingen/lessen     

3. Begeleiden bij wedstrijden  

4. Assisteren bij wervingsactiviteiten  

 



 

5.1 Beroepscompetentie 1. Begeleiden sporters 

De Taekwondotrainer niveau 2 is in staat op adequate, respectvolle en verantwoorde manier 
sporters te begeleiden bij hun sportbeoefening. 

Succescriteria 

Proces 
  

Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert sporters  

Luistert naar sporters  

Stemt manier van omgang af op sporters 

Gebruikt heldere en begrijpelijke taal naar sporters 

Spreekt sporters aan op hun (sport)gedrag 

Bewaakt (en ziet toe op) hygiëne en verzorging 

Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid  

Resultaat  Veilig sportklimaat 

Hygiënische sportomgeving 

Sportieve en respectvolle omgang  

Begeleiding sluit aan bij de ontwikkeling en beleving van sporters 

 

5.2 Beroepscompetentie 2. Geven (van delen) van trainingen/lessen     

De Taekwondotrainer niveau 2 is in staat op adequate manier, onder leiding van minimaal een 
Taekwondotrainer niveau 3, opgestelde planningen (delen van) voor trainingen/lessen te 
verzorgen. 

Succescriteria 

Proces  Volgt aanwijzingen van de verantwoordelijke Taekwondotrainer 
niveau 3 op 

Voert de les/trainingsvoorbereiding uit 

Zorgt dat materialen en hulpmiddelen beschikbaar zijn 

Draagt bij aan het bereiken van het doel van de training 

Past indien nodig oefening aan op sporters en omstandigheden  

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

Geeft aanwijzingen aan sporters 

Controleert of sporters de opdrachten goed uitvoeren 

Maakt zichzelf verstaanbaar 

Kiest positie afgestemd op de oefening 

Legt uit en past relevante (spel)regels toe 

Resultaat  Sportactiviteit is afgestemd op sporters 

Sportactiviteit is veilig   

 
 

5.3 Beroepscompetentie 3. Begeleiden bij wedstrijden   

De Taekwondotrainer niveau 2 is in staat op adequate manier wedstrijden te begeleiden. 

Succescriteria 

Proces  Zorgt dat de sporters op tijd aanwezig zijn op de plaats van de 
wedstrijd(en) 

Zorgt dat materiaal in orde is 

Geeft sporters aanwijzingen met betrekking tot wedstrijd 

Verzorgt reglementaire zaken voor en na de wedstrijd 

Vangt sporters na afloop op 

Resultaat  Wedstrijd/toets is afgestemd op sporters 

 



 

5.4 Beroepscompetentie 4. Assisteren bij activiteiten 

De Taekwondotrainer niveau 2 is in staat op adequate manier onder verantwoordelijkheid van 
hoge gekwalificeerde Taekwondotrainer bij de voorbereiding en uitvoering van een activiteit te 
assisteren. 

Succescriteria 

Proces Maakt gebruik van een draaiboek 

Assisteert op aanwijzing van de verantwoordelijke 
Taekwondotrainer niveau 3 

Stelt zich probleemoplossend op 

Werkt samen met andere begeleiders 

Helpt bij de voorbereiding van de activiteit 

Helpt bij de uitvoering van de activiteit  

Participeert in de evaluatie van de activiteit 

Resultaat  Uitvoering van activiteit verloopt volgens opdracht 
 

6. Burgerschapscompetentie  

De Taekwondotrainer niveau 2 is in staat op adequate manier een voorbeeldfunctie te vervullen.       

Succescriteria 

Proces/ resultaat  Gaat correct om met alle betrokkenen 

Komt afspraken na 

Houdt zich aan de beroepscode 

Vertoont voorbeeld gedrag op en rond de sportlocatie 

Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie 

De burgerschapscompetentie maakt integraal deel uit van de beroepscompetenties.   
 

7. Leercompetentie  

De Taekwondotrainer niveau 2 is in staat op adequate manier hulpvragen te verwoorden en 
deskundigen dan wel kennisbronnen te raadplegen. 

Succescriteria 

Proces/ resultaat Vraagt hulp en bevestiging 

Reflecteert op het eigen handelen   

De leercompetentie maakt integraal deel uit van de beroepscompetenties.  


