Toetsplan
Titel Kwalificatie

Allround Wandelsport Instructeur 2 (AWI-2)
 Geven van trainingen (KSS 2.1)
 Assisteren bij activiteiten (KSS 2.3)

Titel Deelkwalificaties

Vaststelling

Dit Toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn
vastgesteld door de Toetsingscommissie en goedgekeurd
door het bestuur september 2013.
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1. Competenties
De volgende competenties worden getoetst.

Begeleiden sporters
De AWI 2 is in staat om op een adequate, respectvolle en verantwoorde manier wandelsporters
te begeleiden bij hun wandelsportbeoefening.

Geven van trainingen
De AWI 2 is in staat om op een adequate manier, onder leiding van minimaal een AWI 3 en/of
op basis van door hoger gekwalificeerde sportleiders opgestelde
wandelsporttrainingsprogramma’s, (delen van) wandelsporttrainingen te verzorgen.

Assisteren bij activiteiten
De AWI 2 is in staat om op een adequate manier, onder verantwoordelijkheid van een hoger
gekwalificeerde wandelsporttrainer, de wandelsportomgeving voor wandelsportbeoefening in
gereedheid te brengen en te assisteren bij de uitvoering van de wandelsportactiviteiten.

Leercompetentie
De AWI 2 is in staat om op een adequate manier hulpvragen te verwoorden en deskundigen
dan wel kennisbronnen te raadplegen.

Burgerschapscompetentie
De AWI 2 is sociaal, moreel, milieubewust, maatschappelijk actief en zich bewust van zijn
voorbeeldfunctie.

2. Algemene eisen kandidaten
Kandidaten dienen bij toelating tot de PVB:
 Tenminste 18 jaar te zijn
 In het bezit te zijn van het diploma KWBN wandelsportbegeleider 1 of een
vrijwilligers/begeleiderfunctie binnen een wandelsportorganisatie met aantoonbare 1 jarige
wandelsportervaring als wandelsportbegeleider.
 Techniekcursus Nordic Walking aantoonbaar te hebben afgerond.
 Voldaan te hebben aan de financiële verplichtingen voortvloeiend uit de PVB.
(Voor deelnamecondities per PVB, zie de PVB-beschrijving)
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3. Proeven van Bekwaamheid (PVB)
De PVB beschrijvingen zijn te verkrijgen via bondsbureau van KWBN.

3.1 Overzicht onderdelen PVB

2.1
2.3

Assisteren bij activiteiten

X

X

Reflectie-interview

Praktijk

Planninginterview

Titel PVB / Competenties*
Geven van trainingen

Portfoliobeoordeling

KSS-nummer

Praktijkbeoordeling

X

X

* 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 beoordelaren
Voor de portfoliobeoordeling ontvangt de PVB-beoordelaar het portfolio via het bondsbureau
van de KWBN. De PVB- beoordelaar vult het PVB-protocol van een portfoliobeoordeling
volledig in en zendt het binnen 15 werkdagen naar het bondsbureau van de KWBN ter attentie
van de Toetsingscommissie.
Voor de praktijkbeoordeling ontvangt de PVB-beoordelaar via de KWBN de datum, tijd, plaats
en accommodatie van de PVB en de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de
kandidaat. De PVB-beoordelaar vult het PVB-protocol van een praktijkbeoordeling volledig in en
zendt het binnen 5 werkdagen naar het bondsbureau van de KWBN ter attentie van de
Toetsingscommissie.
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6. Toetsreglement
De bepalingen uit het Toetsreglement Sport van de KWBN zijn van toepassing op dit Toetsplan.

7. Toetsingscommissie en Commissie van beroep voor de toetsing
De Toetsingscommissie, ingesteld door de KWBN, bestaat uit:
 Beleidsmedewerker bondbureau KWBN
 Coördinator opleidingen KWBN
 Lid Licentiecommissie KWBN
Het bestuur van de KWBN stelt een Commissie van Beroep voor Toetsing in (CCBT). Een
kandidaat kan tegen een beslissing van de Toetsingscommissie naar aanleiding van een
bezwaar of inzake fraude, beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor Toetsing. Als
Commissie van Beroep voor Toetsing fungeert de centrale commissie die sportbreed is
ingesteld. Lees meer over de werkwijze van de CCvBvT http://www.nocnsf.nl/academie-voorsportkader/sportbonden/wat-doen-wij/producten-en-diensten/ccb
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Notities:
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