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1 Inleiding
Een onderwijs- en examenregeling (OER) regelt de inhoud en de inrichting van het onderwijs
en de examens die afgelegd moeten worden om in aanmerking te komen voor het diploma
taekwondotrainer-coachniveau 2 & 3. Deze OER is van toepassing op de studenten die
zondag 20 maart 2022 starten met de opleiding taekwondotrainer-coach niveau 2 en
niveau 3.
Dit OER is geldig tot en met 31 juli 2024.
Met ingang van het najaar 2008 is de structuur van de traineropleidingen binnen de
Taekwondo Bond Nederland drastisch veranderd ten opzichte van de voorgaande
opleidingen. Deze veranderingen zijn noodzakelijk om te blijven voldoen aan de eisen die
worden gesteld door het ministerie van VWS aan de erkenning van opleidingen in de sport.
Uitgangspunt in deze erkenning is de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) die tot stand is
gekomen in een samenwerkingsverband van het ministerie VWS, NOC/NSF en de Academie
voor Sportkader.
In deze kwalificatiestructuur worden 5 niveaus van opleidingen onderscheiden, waarbij
niveau 1 het laagste niveau is en niveau 5 het hoogste. De opleidingen binnen niveau 4 en 5
betreffen middelbaar beroepsonderwijs (mbo), respectievelijk de sportopleidingen op
hbo/universitair niveau. De specifieke opleidingen die verzorgd worden door sportbonden,
vallen doorgaans in de niveaus 1 tot en met 3.
De opleiding is competentiegericht opgezet. Competent/bekwaam wil zeggen dat iemand in
staat is om kennis, vaardigheid, houding en persoonlijke eigenschappen te combineren
tijdens het uitvoeren van een taak (b.v. het geven van een training). De opleiding is dan ook
gericht op het ontwikkelen van de bekwaamheden om de taken die behoren bij het profiel
van een trainer niveau 2 & 3 goed uit te kunnen voeren.

NB: Daar waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ gelezen worden.
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2 Het beroepsprofiel taekwondotrainer-coach niveau 2
2.1 Werkomgeving
De taekwondotrainer-coach 2 werkt doorgaans in de georganiseerde sport bij
sportverenigingen, sportbonden, sportscholen en commercieel sportaanbod. De
taekwondotrainer-coach 2 vervult een assisterende rol. Meestal is de taekwondotrainercoach 2 een vrijwilliger.
De taekwondotrainer-coach 2 staat voor de uitdaging de training zodanig te organiseren dat
die ‘loopt’. De organisatie van de training moet eraan bijdragen dat de sporter de sport
beleeft, speelt en leert.

2.2 Typerende beroepshouding
De taekwondotrainer-coach 2 enthousiasmeert de sporters in hun sportieve en
sporttechnische ontwikkeling.

2.3 Rol en verantwoordelijkheden
De taekwondotrainer-coach 2 werkt óf nagenoeg zelfstandig op basis van door anderen
opgestelde trainingsplanningen óf onder supervisie van een daartoe gekwalificeerde
taekwondotrainer.
De taekwondotrainer-coach 2 is verantwoordelijk voor het uitvoeren van (delen van) de
training op basis van aangereikte planning of gegeven instructies. De taekwondotrainercoach 2 is verantwoording verschuldigd aan degene die de (eind)verantwoordelijkheid
draagt.
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3 Onderwijsmodel
3.1 De vooropleidingseisen
Studenten dienen bij aanvang van de opleiding te voldoen aan de algemene eisen voor
toelating tot een PVB.
Je wordt toegelaten tot de PVB als je voldoet aan de volgende eisen:
• Je bent minstens 18 jaar oud;
• Je bent lid van de Taekwondo Bond Nederland;
• Je beschikt over minimaal 1e geup;
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift (minimaal 1F)
• Je beschikt over een afgeronde vooropleiding vmbo-k of hoger of een
overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo of een nader bij ministeriele regeling
aangewezen diploma of bewijsstuk;
mocht je niet beschikken over de juiste vooropleidingseisen, dan kun je een verzoek
tot toelating indienen bij de toetsingscommissie.
• Je hebt voldaan aan de aanwezigheidsplicht op de lesdagen (zie blz. 4);
• Je hebt voldaan aan de financiële verplichtingen die voortvloeien uit deelname aan
de opleiding/PVB.

3.2 Het begeleidingsmodel
Opleiders faciliteren het leren (competentieontwikkeling) door studenten relevante ervaringen
op te laten doen, te laten reflecteren op het eigen leren en de benodigde kennis en
vaardigheden aan te reiken. Dit vraagt om verschillende rollen.
Je wordt tijdens de opleiding begeleid door de:
• Praktijkbegeleider;
• Leercoach;
• Docent.

3.3 Planning van de opleiding
Het onderwijsprogramma opleiding taekwondotrainer-coachniveau 2 behelst 4 lesdagen
verspreid over 1 kalenderjaar. Tijdens deze lesdagen word jij voorbereid op het afleggen van
de 2 Proeven van Bekwaamheid.
De opleiding is themagericht opgezet. Deze thema’s houden nauw verband met de
verschillende PVB’s. Competentiegericht leren betekent dat het leren in de praktijk een
belangrijke rol heeft. Buiten de lesdagen om zul je dan ook vooral in de praktijk werken aan
de ontwikkeling van jouw competenties.

3.4 Voortgang, begeleiding en aanwezigheidsplicht
De leercoach is als eerstaangewezen persoon belast met het volgen van je studievoortgang.
Hij begeleidt in eerste instantie vraaggericht, dat wil zeggen dat hij ingaat op je leervragen.
De leercoach kan van informatie worden voorzien over je studievoortgang door de docenten
en praktijkbegeleiders. De leercoach geeft op jouw verzoek feedback op de opdrachten die jij
hebt gemaakt. De leercoach heeft uiterlijk 15 werkdagen de tijd om ingeleverde opdrachten
van feedback te voorzien. Met andere woorden: de leercoach begeleidt het leerproces, geeft
feedback op de opdrachten die je hebt gemaakt maar beoordeelt niet.
De beoordeling van de PVB gebeurt door de PVB-beoordelaar.
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Van jou wordt verwacht dat je:
• Zelf het initiatief neemt om je op de hoogte te stellen van het lesprogramma.
• Zelf je portfolio samenstelt en beheert.
• Contact opneemt met de leercoach indien je meent dat de studievoortgang in gevaar
komt.
• In beginsel 100 % aanwezig bent op de lesdagen.
Voor niveau 2 geldt:
In overleg met de leercoach is het toegestaan om met opgave van reden 1 lesdag te
verzuimen. Verzuim van 2 lesdagen betekent dat je een vervangende opdracht moet maken.
Verzuim van 3 of meer lesdagen betekent dat je wel lessen mag blijven volgen, maar geen
examens meer mag afleggen.
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4 Beoordeling en toetsing
4.1 Inleiding
Dit hoofdstuk bevat informatie over de toetsing tijdens de opleiding.

4.2 Toetsplan taekwondotrainer-coach 2
Om het door de Taekwondo Bond Nederland en NOC*NSF erkende diploma
taekwondotrainer-coach 2 te kunnen ontvangen, moet de student de twee kerntaken van een
taekwondotrainer-coach 2 beheersen. Elke kerntaak wordt door een proeve van
bekwaamheid (PVB) getoetst.
In het toetsplan staat beschreven:
• Om welke PVB’s het gaat;
• Wie betrokken zijn bij de afname van de toetsing;
• Wat van de betrokkenen wordt verwacht.
Het toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen (toetsdocumenten) zijn vastgesteld
door de toetsingscommissie op 15 maart 2022 en vormen de basis voor deze OER.
De bepalingen uit het Toetsreglement Sport (model vastgesteld door de Algemene
Vergadering van NOC*NSF op 14 mei 2013) zijn van toepassing op dit toetsplan.
De volledige versie van de toetsdocumenten en het Toetsreglement Sport zijn beschikbaar
via de website van de Taekwondobond Nederland (www.taekwondobond.nl).
In de volgende paragrafen vind je aanvullende informatie over de afname van de PVB’s.

4.3 Proeven van Bekwaamheid
Een Proeve van Bekwaamheid is een toetsmoment. Tijdens een PVB staat vaak 1 kerntaak
centraal en worden meerdere werkprocessen en competenties tegelijkertijd getoetst.
Deze toetsmomenten kunnen op verschillende manieren worden afgenomen:
• Een portfoliobeoordeling en/of
• Een praktijkbeoordeling (planningsinterview/ praktijk/ reflectie interview).
• Een schriftelijke theorietoets
De proeven worden gewaardeerd met een V (voldoende) of O (onvoldoende).
Het diploma taekwondotrainer-coach 2 behelst 2 deelkwalificaties die getoetst worden tijdens
2 PVB’s
Om in aanmerking te komen voor een diploma taekwondotrainer-coach 2 dien je beide
PVB’s met een voldoende beoordeling te hebben afgesloten.
Voor proeve 1 en 2 betekent dit dat je voldoende bewijsmateriaal hebt verzameld om aan te
kunnen tonen dat je bepaalde competenties beheerst. Het verzamelen van bewijslast vindt
plaats in de praktijk door het uitwerken van de voorgeschreven opdrachten uit de
opdrachtenmap. Deze uitwerkingen vormen tezamen het portfolio. Wanneer het portfolio
compleet is kun je dit ter beoordeling voorleggen aan de PVB-beoordelaar. Voor nadere
details: zie PVB-beschrijving in het document ‘toetsdocumenten’.
Elke PVB wordt afzonderlijk afgenomen.
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Let op: per PVB heb je 2 kansen. In bijlage 1 staan de uiterste data vermeld voor het
inschrijven voor de eerste gelegenheid
(= eerste kans aanleveren portfolio) en de uiterste datum voor het inschrijven voor de
tweede gelegenheid (= tweede kans aanleveren portfolio).
Een met een voldoende beoordeelde PVB blijft geldig gedurende de looptijd van dit OER.
Wanneer de PVB niet binnen de looptijd van dit OER, dus vóór 31 juli 2024, wordt
ingewisseld voor een diploma taekwondotrainer-coach 2, komt de beoordeling van de PVB te
vervallen.
Om in aanmerking te komen voor het diploma taekwondotrainer-coach 2 dien je alle PVB’s
met een voldoende te hebben afgesloten met uitzondering van de PVB’s waarvoor jij
vrijstelling hebt gekregen.

4.4 Extra kans voor afleggen PVB
Voor elke PVB heb je 2 kansen (= gelegenheden). Deze gelegenheden zijn op voorhand
ingepland (zie bijlage 1). Indien je na twee gelegenheden de PVB met een onvoldoende
afsluit, of je hebt geen gebruik gemaakt van de ingeplande gelegenheden, kun je een extra
gelegenheid aanvragen via de opleidingscoördinator.
Deze extra gelegenheid wordt door de toetsingscommissie, in overleg met de leercoach en
de opleidingscoördinator, toegekend. Er bestaat dus geen automatisch recht op een extra
gelegenheid. De kosten voor een extra gelegenheid bedragen 125 euro per PVB.
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5 De 2 Proeven van Bekwaamheid niveau 2
In het document ‘toetsdocumenten’ (www.taekwondobond.nl) staan alle PVB’s uitgebreid
beschreven.
In dit hoofdstuk wordt per PVB aanvullende informatie gegeven welke niet vermeld staat in
bovenstaand document.

5.1 PVB 2.1: Geven van trainingen
Onderdelen

Portfoliobeoordeling

Tijdvak
Inhoud portfolio
(= bewijslast)

Zie bijlage 1: Inleverdata PVB’s 2022-2023
Het portfolio bestaat uit alle opdrachten behorende bij PVB
2.1 uit de opdrachtenmap.

Voorwaardelijk voor
deelname aan PVB 2.1

Je hebt voldaan aan de aanwezigheidsplicht d.w.z. je bent
minstens 2 van de 4 lesdagen aanwezig geweest.

EVK die vrijstelling
verleent voor deze PVB

Niet van toepassing

5.2 PVB 2.2: Begeleiden bij wedstrijden
Onderdelen:

Portfoliobeoordeling

Tijdvak
Inhoud portfolio
(= bewijslast)
Voorwaardelijk voor
deelname aan PVB 2.2

Zie bijlage 1: Inleverdata PVB’s 2022-2023
Het portfolio bestaat uit alle opdrachten behorende bij PVB
2.2 uit de opdrachtenmap
Je hebt voldaan aan de aanwezigheidsplicht d.w.z. je bent
minstens 2 van de 4 lesdagen aanwezig geweest.

EVK die vrijstelling
verleent voor deze PVB

Niet van toepassing
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6 Het beroepsprofiel taekwondotrainer-coach niveau 3
6.1 Werkomgeving
De taekwondotrainer-coach 3 is werkzaam in de breedtesport (sportparticipatie). Het
werkterrein van de taekwondotrainer-coach 3 is een sportvereniging of (commerciële)
sportorganisatie.
De belangrijkste taak van de taekwondotrainer-coach 3 is het geven van trainingen.
Uitgangspunten daarbij zijn de wensen en (on)mogelijkheden van de sporters in relatie tot de
verenigingsdoelen. De sporters kunnen zowel jeugdigen als volwassenen zijn.
De taekwondotrainer-coach 3 staat voor de opgave om doelen op korte en middellange
termijn te realiseren. Door analyse, planning, uitvoering en evaluatie (op wedstrijden en
trainingen) streeft hij op planmatige wijze doelstellingen na.

6.2 Typerende beroepshouding
De taekwondotrainer-coach 3 gaat uit van de wensen en (on)mogelijkheden van de sporters.

6.3 Rol en verantwoordelijkheden
Het bestuur van de sportvereniging of commerciële sportorganisatie is op te vatten als
werkgever.
De taekwondotrainer-coach 3 geeft zelfstandig training, coacht zelfstandig sporters bij
wedstrijden, organiseert zelfstandig activiteiten en neemt zelfstandig vaardigheidstoetsen af.
De taekwondotrainer-coach 3 stuurt taekwondotrainer-coaches 1 en 2 aan.
Hij is verantwoordelijk voor een sfeer die sporters ruimte biedt voor een sportieve
ontplooiing.
Hij werkt bij het organiseren van activiteiten samen met andere kaderleden en rapporteert
aan het bestuur.
De taekwondotrainer-coach 3 is bevoegd om onder auspiciën van de certificerende instantie
vaardigheids-toetsen af te nemen.
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7 Onderwijsmodel
7.1 De vooropleidingseisen
Studenten dienen bij aanvang van de opleiding te voldoen aan de algemene eisen voor
toelating tot een PVB
Je wordt toegelaten tot de PVB als je voldoet aan de volgende eisen:
• Je bent minstens 18 jaar oud;
• Je bent lid van de Taekwondo Bond Nederland;
• Je beschikt over minimaal 1e geup;
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift (minimaal 1F)
• Je beschikt over een afgeronde vooropleiding vmbo-k of hoger of een
overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo of een nader bij ministeriele regeling
aangewezen diploma of bewijsstuk; Mocht je niet beschikken over de juiste
vooropleidingseisen, dan kun je een verzoek tot toelating indienen bij de
toetsingscommissie.
• Je hebt voldaan aan de aanwezigheidsplicht op de lesdagen (zie blz 10);
• Je hebt voldaan aan de financiële verplichtingen die voortvloeien uit deelname aan
de opleiding/PVB.

7.2 Vrijstellingen
Op basis van Erkende Verworven Kwalificaties (EVK) kan er vrijstelling verleend worden voor
het bijwonen van lesdagen.
Op basis van het diploma taekwondotrainer-coach 2 kun je vrijstelling krijgen voor lesdag 2
tot en met 4. Lesdag 1 is verplicht voor alle niveaus.
Het afleggen van Proeven van Bekwaamheden.
Je kunt voor onderstaande PVB’s vrijstelling krijgen:
•
•
•

PVB 3.1a: Geven van training (portfoliobeoordeling)
PVB 3.2: Coachen bij wedstrijden
PVB 3.5: Afnemen van toetsen

Er wordt geen vrijstelling verleend voor PVB 3.1b Geven van training (praktijkbeoordeling)
In hoofdstuk 9 wordt per PVB aangegeven welke opleidingen recht geven op vrijstelling voor
de desbetreffende PVB.
Indien je meent op grond van Erkende Verworven Kwalificaties in aanmerking te komen voor
één of meerdere vrijstellingen, voor het bijwonen van lesdagen en/of het afleggen van PVB’s,
dan kun je hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen bij de opleidingscoördinator. Deze
aanvraag moet uiterlijk 2 weken na aanvang van de opleiding zijn ingediend. Deze aanvraag
is onderbouwd met argumenten en voorzien van bewijslast. Bij het formuleren van deze
aanvraag kun je ondersteuning krijgen van je leercoach. De aanvraag wordt beoordeeld door
de toetsingscommissie. De toetsingscommissie informeert de student uiterlijk binnen 4
weken na indiening van de aanvraag over de uitslag. Aanvragen voor vrijstellingen, die na
het verstrijken van bovengenoemde termijn zijn ingediend, worden niet meer in behandeling
genomen.
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7.3 Het begeleidingsmodel
Opleiders faciliteren het leren (competentieontwikkeling) door studenten relevante ervaringen
op te laten doen, te laten reflecteren op het eigen leren en de benodigde kennis en
vaardigheden aan te reiken. Dit vraagt om verschillende rollen.
Je wordt tijdens de opleiding begeleid door de:
•
•
•

Praktijkbegeleider;
Leercoach;
Docent.

7.4 Planning van de opleiding
Het onderwijsprogramma voor niveau 2 omvat 4 lesdagen en voor niveau 3 zijn dit 8
lesdagen. Tijdens deze lesdagen word je voorbereid op het afleggen van de 2 (niveau 2)
respectievelijk 3 (niveau 3) Proeven van Bekwaamheid.
De opleiding is themagericht opgezet. Deze thema’s houden nauw verband met de
verschillende PVB’s. Competentiegericht leren betekent dat het leren in de praktijk een
belangrijke rol heeft. Buiten de lesdagen om zul je dan ook vooral in de praktijk werken aan
de ontwikkeling van jouw competenties.

7.5 Voortgang, begeleiding en aanwezigheidsplicht
De leercoach is als eerstaangewezen persoon belast met het volgen van je studievoortgang.
Hij begeleidt in eerste instantie vraaggericht, dat wil zeggen dat hij ingaat op je leervragen.
De leercoach kan van informatie worden voorzien over je studievoortgang door de docenten
en praktijkbegeleiders. De leercoach geeft op jouw verzoek feedback op de opdrachten die jij
hebt gemaakt. De leercoach heeft uiterlijk 15 werkdagen de tijd om ingeleverde opdrachten
van feedback te voorzien. Met andere woorden: de leercoach begeleidt het leerproces, geeft
feedback op de opdrachten die je hebt gemaakt maar beoordeelt niet.
De beoordeling van de PVB gebeurt door de PVB-beoordelaar.
Van jou wordt verwacht dat je:
• Zelf het initiatief neemt om je op de hoogte te stellen van het lesprogramma.
• Zelf je portfolio samenstelt en beheert.
• Contact opneemt met de leercoach indien je meent dat de studievoortgang in gevaar
komt.
• In beginsel 100 % aanwezig bent op de lesdagen.
Voor niveau 3 geldt:
In overleg met de leercoach is het toegestaan om met opgave van reden 1 lesdag te
verzuimen. Verzuim van 3 lesdagen betekent dat je een vervangende opdracht moet maken.
Verzuim van 4 of meer lesdagen betekent dat je wel lessen mag blijven volgen, maar geen
examens meer mag afleggen. Voor studenten niveau 3 met vrijstellingen geldt dezelfde regel
als studenten niveau 2.
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8 Beoordeling en toetsing
8.1 Inleiding
Dit hoofdstuk bevat informatie over de toetsing tijdens de opleiding.

8.2 Toetsplan taekwondotrainer-coach 3
Om het door de Taekwondo Bond Nederland en NOC*NSF erkende diploma
taekwondotrainer-coach 3 te kunnen ontvangen, moet de student de drie kerntaken van een
taekwondotrainer-coach 3 beheersen. Elke kerntaak wordt door een proeve van
bekwaamheid (PVB) getoetst.
In het toetsplan staat beschreven:
• Om welke PVB’s het gaat;
• Wie betrokken zijn bij de afname van de toetsing;
• Wat van de betrokkenen wordt verwacht.
Het toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen (toetsdocumenten) zijn vastgesteld
door de toetsingscommissie op 15 maart 2022 en vormen de basis voor deze OER.
De bepalingen uit het Toetsreglement Sport (model vastgesteld door de Algemene
Vergadering van NOC*NSF op 14 mei 2013) zijn van toepassing op dit toetsplan.
De volledige versie van de toetsdocumenten en het Toetsreglement Sport zijn beschikbaar
via de website van de Taekwondobond Nederland (www.taekwondobond.nl).
In de volgende paragrafen vind je aanvullende informatie over de afname van de PVB’s.

8.3 Proeven van bekwaamheid
Een Proeve van Bekwaamheid is een toetsmoment. Tijdens een PVB staat vaak 1 kerntaak
centraal en worden meerdere competenties tegelijkertijd getoetst.
Deze toetsmomenten kunnen op verschillende manieren worden afgenomen:
• Een portfoliobeoordeling en/of
• Een praktijkbeoordeling (planningsinterview / praktijk / reflectie interview).
• Een schriftelijke theorietoets
De toetsing vindt bij voorkeur in de praktijk plaats. Dit betekent dat je ook de bewijslast voor
je portfolio zoveel mogelijk in de praktijk verzamelt.
De proeven worden gewaardeerd met een V (voldoende) of O (onvoldoende).
Het diploma taekwondotrainer-coachniveau 3 behelst 3 deelkwalificaties die getoetst worden
tijdens 3 PVB’s (paragraaf 6.4)
Om in aanmerking te komen voor een diploma taekwondotrainer-coach 3 dien je alle 3 PVB’s
met een voldoende beoordeling te hebben afgesloten.
Voor proeve 2 en 3 betekent dit dat je voldoende bewijsmateriaal hebt verzameld om aan te
kunnen tonen dat je bepaalde competenties beheerst. Het verzamelen van bewijslast vindt
plaats in de praktijk door het uitwerken van de voorgeschreven opdrachten uit de
opdrachtenmap. Deze uitwerkingen vormen tezamen het portfolio. Wanneer het portfolio
compleet is kun je dit ter beoordeling voorleggen aan de PVB-beoordelaar. Proeve 1 bestaat
uit 2 onderdelen teweten een portfoliobeoordeling en een praktijkbeoordeling.
Voor nadere details: zie PVB-beschrijving in het document ‘toetsdocumenten’.
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Elke PVB wordt afzonderlijk afgenomen. Let op: per PVB heb je 2 kansen. In bijlage 1 staan
de uiterste data vermeld voor het inschrijven voor de eerste gelegenheid (eerste kans) en de
uiterste datum voor het inschrijven voor de tweede gelegenheid (tweede kans).
Ook voor de theorietoets, die afgenomen wordt op lesdag 8, heb je 2 gelegenheden.
Deze theorietoets is alleen van toepassing voor niveau 3.
Een met een voldoende beoordeelde PVB blijft geldig gedurende de looptijd van deze OER.
Wanneer de PVB niet binnen de looptijd van deze OER (dus vóór 31 juli 2024) wordt
ingewisseld voor een diploma taekwondotrainer-coach 3, komt de beoordeling van de PVB te
vervallen.
De enige uitzondering op deze regel vormt een eventuele extra gelegenheid voor PVB 3.1b.
Wanneer de extra gelegenheid voor PVB 3.1b is aangevraagd en betaald voor 31 juli 2024
dan mag deze PVB 3.1b nog afgelegd worden tijdens de eerstvolgende mogelijkheid in
2024. De reeds behaalde PVB’s blijven tot dat moment geldig.

8.4 Extra kans voor afleggen PVB
Voor elke PVB heb je 2 kansen (= gelegenheden). Deze gelegenheden zijn op voorhand
ingepland (zie bijlage 1). Indien je na twee gelegenheden de PVB met een onvoldoende
afsluit of je hebt geen gebruik gemaakt van de ingeplande gelegenheden kun je een extra
gelegenheid aanvragen via de opleidingscoördinator.
Deze extra gelegenheid wordt door de toetsingscommissie, in overleg met de leercoach en
de opleidingscoördinator, toegekend. Er bestaat dus geen automatisch recht op een extra
gelegenheid. De kosten voor een extra gelegenheid bedragen 125 euro per PVB.

Onderwijs- en Examenregeling Opleiding Taekwondotrainer-coach Niveau 2 & 3 Cursusjaar 2022-2023

13

9

De 3 Proeven van Bekwaamheid

In het document ‘toetsdocumenten’ (www.taekwondobond.nl) staan alle PVB’s uitgebreid
beschreven.
In dit hoofdstuk wordt per PVB aanvullende informatie gegeven welke niet vermeld staat in
bovenstaand document.

9.1 PVB 3.1: Geven van trainingen
Onderdelen

a. Portfoliobeoordeling

Tijdvak

b. Praktijkbeoordeling
Voor de uiterste inleverdata en planning van de praktijkbeoordeling
zie bijlage 1: Inleverdata PVB’s 2022-2023

Inhoud portfolio
(= bewijslast)

Het portfolio bestaat uit alle opdrachten behorende bij PVB 3.1 uit
de opdrachtenmap.

Voorwaardelijk voor
deelname aan PVB
3.1

Voorwaardelijk voor deelname aan onderdeel a: portfoliobeoordeling:
N.v.t.
Voorwaardelijk voor deelname aan onderdeel b:
praktijkbeoordeling:
•

•
•

EVK die vrijstelling
verleent voor deze
PVB

Voldoende voor de theorietoets.
Theorie bestaat uit alle lesstof welke behandeld is tot en met
lesdag 8.
Het portfolio (onderdeel a van deze PVB) is uiterlijk 6 weken voor
de praktijkbeoordeling aangeboden en met een voldoende
beoordeeld.
PVB 3.2 en 3.5 zijn met een voldoende afgerond.

Voorwaardelijk voor deelname aan beide onderdelen:
Je hebt voldaan aan de aanwezigheidsplicht d.w.z. je bent
minstens 5 van de 8 lesdagen aanwezig geweest
Onderdeel 3.1a: afgeronde niveau 3 sportopleiding
Onderdeel 3.1b: niet van toepassing
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9.2 PVB 3.2: Coachen van wedstrijden
Onderdelen:

Portfoliobeoordeling

Tijdvak

Voor de uiterste inleverdata zie bijlage 1: Inleverdata PVB’s 20222023

Inhoud portfolio
(= bewijslast)

Het portfolio bestaat uit alle opdrachten behorende bij PVB 3.2 uit
de opdrachtenmap.

Voorwaardelijk voor
deelname aan PVB
3.2
EVK die vrijstelling
verleent voor deze
PVB

Je hebt voldaan aan de aanwezigheidsplicht d.w.z. je bent
minstens 5 van de 8 lesdagen aanwezig geweest
ALO, CIOS, MBO Sport en bewegen (niveau 3 en 4) en andere
opleidingen door de toetsingscommissie te bepalen.

9.3 PVB 3.5: Afnemen van toetsen
Onderdelen:

Portfoliobeoordeling

Tijdvak

Voor de uiterste inleverdata zie bijlage 1: Inleverdata PVB’s 20222023

Inhoud portfolio
(bewijslast)

Het portfolio bestaat uit alle opdrachten behorende bij PVB 3.5 uit
de opdrachtenmap.

Voorwaardelijk voor
deelname aan PVB
3.5
EVK die vrijstelling
verleent voor deze
PVB

Je hebt voldaan aan de aanwezigheidsplicht d.w.z. je bent
minstens 5 van de 8 lesdagen aanwezig geweest
ALO, CIOS, MBO Sport en bewegen (niveau 3 en 4) en andere
opleidingen door de toetsingscommissie te bepalen.
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10 Bijlagen
10.1 Bijlage 1 Schema inleverdata PVB’s
PVB

1 gelegenheid

Niveau 2
2e gelegenheid

PVB

1 gelegenheid

Niveau 3
2e gelegenheid

3.5

30-10-2022

15-01-2023

3.1. Praktijk

Mei 2023 (onder voorbehoud)

September 2023 (onder voorbehoud)

2.1
2.2

3.1
3.2

e

16-10-2022
06-11-2022

e

08-01-2023
25-12-2022

18-12-2022
15-01-2023

05-03-2023
12-02-2023
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10.2 Bijlage 2: Samenstelling commissies en participanten
Binnen de opleiding taekwondotrainer-coach niveau 2 & 3 zijn verschillende commissies en
personen actief te weten:

Opleidingscommissie
•
•

Paul Hulsbosch (opleidingscoördinator)
Davy Bierlee

•
•
•

Francien Baltussen
Paul Hulsbosch
Marc van Keulen

•
•
•

Francien Baltussen (secretaris)
Roy Lufting (voorzitter)
Jeroen Scholten Linde (lid)

•

De TBN is aangesloten bij de Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCB)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Silvo Hoeks
Ahmed El Yakoobi
Marcel Vossen
Paul Hulsbosch
Davy Bierlee
Freddy Lufting
Merdan Kaya
Cees van der Kooij
Heidy Litjens
Randy de Graaf
Ian van Beek

•
•
•
•
•
•
•
•

Silvo Hoeks
Ahmed El Yakoobi
Freddy Lufting
Davy Bierlee
Heidy Litjens
Ian van Beek
Randy de Graaf
Marcel Vossen

•
•
•
•
•
•
•

Cees van der Kooij
Davy Bierlee
Mohamed Benziane
Paul Hulsbosch
Heidy Litjens
Tommy Mollet
Arjan Kox

Toelatingscommissie

Toetsingscommissie

Commissie van Beroep voor Toetsing
PVB-beoordelaars

Leercoaches

Docenten
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