Toetsplan van de kwalificatie Sportleider 3 Badminton
Dit toetsplan is vastgesteld door de toetsingscommissie op 12 juli 2007.
Deelkwalificaties
· Geven van trainingen (KSS 3.1)
· Coachen van wedstrijden (KSS 3.2)
· Organiseren van activiteiten (KSS 3.3)
· Aansturen van kader (KSS 3.4)
1. Competenties
De volgende competenties worden getoetst.
Geven van trainingen
De sportleider 3 badminton is in staat op adequate wijze trainingen zodanig te plannen, uit
te voeren en te evalueren dat ze leiden tot het realiseren van doelstellingen op basis van een
jaarplan.
Coachen van wedstrijden
De sportleider 3 badminton is in staat op adequate wijze bij wedstrijden sporters te coachen,
gericht op het leveren van de nagestreefde prestatie en conform de reglementen.
Organiseren van activiteiten
De sportleider 3 badminton is in staat op adequate wijze activiteiten te organiseren.
Aansturen van kader
De sportleider 3 badminton is in staat op adequate wijze sportleiders 2 of gelijkwaardig aan
te sturen en mee te werken aan hun ontwikkeling.
Leercompetentie
De sportleider 3 badminton is in staat om op adequate wijze hulpvragen te verwoorden en
deskundigen dan wel kennisbronnen te raadplegen.
Burgerschapscompetentie
De sportleider 3 badminton is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie.

2 Algemene eisen aan de kandidaten
Kandidaten dienen bij toelating tot de PVB:
 Tenminste 18 jaar te zijn;
 Te beschikken over de competenties van niveau 2;
 Lid van de [bond] te zijn;
 Door voldaan te hebben aan de algemene en financiële verplichtingen, die Badminton
Nederland stelt. Bij inschrijfgeld van de opleiding Sportleider 2 Badminton is de afname
per PVB, inclusief één herkansing per PVB inbegrepen. Indien, de kandidaat na herkansing
van de PVB niet slaagt, dan zullen voor de kandidaat kosten (betreffende afname PVB) in
rekening worden gebracht. (Voor deelnamecondities per PVB, zie de PVB-beschrijving.)

3. PVB
De PVB-beschrijvingen zijn beschikbaar via het bondsbureau van de Badminton Nederland,
afdeling Dienstverlening & Wedstrijdzaken, opleidingen (telefoon 030-6084150 en/of e-mail:
opleidingen@badminton.nl).
3.1 Overzicht onderdelen PVB
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* In alle PVB’s worden de competenties stimuleren sportieve ontwikkeling, leer- en
burgerschapscompetentie getoetst.
3.2 Organisatie
Elke PVB wordt afzonderlijk afgenomen.

4. Instructies voor de kandidaten
 Deelname aan de PVB geschiedt op eigen risico.
 De kandidaat schrijft zich in voor de PVB conform de PVB-beschrijving.
 Het aantal herkansingen staat in de PVB-beschrijving.

5. Instructies voor de PVB-beoordelaars
Voor de portfoliobeoordeling ontvangt de PVB-beoordelaar het portfolio via het
bondsbureau. De PVB-beoordelaar vult het PVB-protocol van een portfoliobeoordeling
volledig in en zendt het binnen 8 werkdagen naar het bondsbureau ter attentie van de
Toetsingscommissie (medewerker Dienstverlening en Wedstrijdzaken, opleidingen).
Voor de praktijkbeoordeling ontvangt de PVB-beoordelaar via het bondsbureau de datum,
tijd, plaats en accommodatie van de PVB en de naam, het telefoonnummer en het e-mail
adres van de kandidaat. De PVB-beoordelaar vult het PVB-protocol van een
praktijkbeoordeling volledig in en zendt het binnen 3 werkdagen naar het bondsbureau ter
attentie van de Toetsingscommissie (medewerker Dienstverlening en Wedstrijdzaken,
opleidingen).

6. Toetsreglement Sport
De bepalingen uit het Toetsreglement Sport (1 juli 2007) zijn van toepassing op dit
Toetsplan.

7. Toetsingscommissie en Commissie van Beroep voor de Toetsing
De toetsingscommissie, ingesteld door Badminton Nederland, bestaat uit de directeur en de
medewerker Dienstverlening & Wedstrijdzaken, opleidingen.
Als Commissie van Beroep voor de Toetsing, ingesteld door Badminton Nederland, fungeert
het bestuur van Badminton Nederland.

