Praktijkopdrachten Praktijkbegeleider
Om jezelf te kwalificeren als Praktijkbegeleider maakt de Atletiekunie gebruik van het
opleidingsmateriaal van de Academie voor Sportkader. Zij hebben, samen met
Calibris, een reader en opdrachten opgesteld om je te kwalificeren als
Praktijkbegeleider. Vanaf 1 september 2013 moet je PvB 4.4 (Bevorderen
Competentieontwikkeling Sportkader) met een voldoende afronden om je te
kwalificeren als praktijkbegeleider bij de Atletiekunie.
Je kwalificatie kun je behalen door aanwezig te zijn op de startdag van een niveau 3
opleiding én het maken van onderstaande opdrachten. Deze opdrachten vind je ook
terug in de reader die ook op de website te vinden is.
De opdrachten zijn opgesteld aan de hand van (de toelichting op) de
beoordelingscriteria die horen bij de PVB 4.4.
Let op, de informatie over de te maken opdrachten wijkt bij de Atletiekunie af van wat er in de reader
staat. Onderstaande informatie is correct. Raadpleeg eventueel de informatiefolder voor
praktijkbegeleiders of neem contact op met afdeling opleidingen van de Atletiekunie.
In totaal gaat het om 3 opdrachten:
B1
De situatie in de leervereniging zodanig
in de juiste context leert
B2
Begeleiden van de trainer in opleiding
B3
Reflectiegesprek voeren met trainer in opleiding
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Het maken van de opdrachten doe je tijdens de begeleiding van een trainer in opleiding. In de meeste
gevallen is deze trainer afkomstig van een bondsopleiding of een ROC.

PvB 4.4 Bevorderen competentieontwikkeling sportkader
B1 Leeromgeving

B2 Begeleiding

B3 Reflectie-interview

Beïnvloed de leeromgeving zodanig dat de context aansluit bij de
opdrachten en dat de cursist relevante leerervaring opdoet.
Beschrijf achtereenvolgens:
wat je hebt gedaan om de leeromgeving voor de cursist te optimaliseren; hoe
je te werk bent gegaan; hoe het leerwerkplan er uitziet; in hoeverre de cursist
zijn opdrachten kan uitvoeren binnen de context die aansluit bij het niveau
waarop de cursist wordt opgeleid.
Begeleid de cursist tijdens het uitvoeren van een opdracht door het
geven van aanwijzingen, feedback en een goed voorbeeld.
Beschrijf hoe je de cursist hebt begeleid; hoe je hebt geobserveerd en
geanalyseerd; in hoeverre je relevante werkervaring hebt overgedragen en
welke feedback je hebt gegeven; wat je nog meer gedaan hebt om adequate
begeleiding te verlenen; waarom je model staat voor correct gedrag rond de
sportlocatie.
Houd een reflectie-interview met de cursist aan de hand van
beoordelingscriteria voor de PVB.
Beschrijf achtereenvolgens:
een verslag van het reflectie-interview, hoe je te werk bent gegaan; waarom?;
wat er goed ging en wat er beter kan; de feedback van de cursist (en bij
voorkeur een observant) op het reflectie-interview.

Voor PVB 4.4. maak je een kort verslag waarin je de 3 deelopdrachten achtereenvolgens beschrijft.
Gemiddeld kun je rekening houden met 1 A4 per onderdeel, dus maximaal 3 pagina’s voor PVB 4.4.

Succes met de opdrachten!

