Toetsplan
Titel Kwalificatie

Titel Deelkwalificaties

Vaststelling

Wandelsportbegeleider, niveau 1



Assisteren bij wandelevenementen (KSS 1.1)
Zorgen voor maatregelen rondom
wandelevenementen (KSS 1.2)

Dit Toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn
vastgesteld door de Toetsingscommissie en goedgekeurd
door het bestuur op 08-12-2010
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1. Competenties
De volgende competenties worden getoetst.

1) Waarborgen van de sfeer en veiligheid
De wandelsportbegeleider 1 is in staat om op een adequate, respectvolle en verantwoorde
manier wandelsporters te begeleiden bij hun wandelsportbeoefening. Dit conform de
aanwijzingen van de verantwoordelijke AWI 3.

2) Assisteren bij wandelevenementen
De wandelsportbegeleider is in staat om op een adequate manier, onder
verantwoordelijkheid van een AWI 3, de wandelsportomgeving voor wandelsportbeoefening
in gereedheid te brengen en te assisteren bij de uitvoering van de wandelsportactiviteiten.
De wandelsportbegeleider is in staat om op een verantwoorde wijze zorg te dragen voor:
 De communicatie rondom een wandelevenement;
 Hulp bij een uit te voeren wandelevenement;
 Het samenwerken met andere sportleiders en vrijwilligers.

3) Zorgt voor maatregelen rondom een wandelevenement
De wandelsportbegeleider is in staat om op een verantwoorde wijze, in overleg met de
verantwoordelijke AWI 3:
 Een goede communicatie met verschillende sporters te onderhouden.
 Samen te werken met andere sportleiders.

4) Burgerschapscompetentie
De wandelsportbegeleider is sociaal, moreel, milieubewust, maatschappelijk actief en zich
bewust van zijn voorbeeldfunctie.

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

2. Algemene eisen kandidaten
Kandidaten dienen bij toelating tot de cursus:
 Tenminste 18 jaar te zijn
 Bewezen affiniteit met de wandelsport.

3. Proeve van Bekwaamheid
De PVB beschrijvingen zijn te verkrijgen via bondsbureau van KWBN.
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3.1 Overzicht onderdelen PVB

1.1
1.2

Reflectie-interview

Praktijk

Planninginterview

Titel PVB / Competenties*
Assisteren bij een wandelevenement
Zorgen voor maatregelen bij een wandelevenement

Portfoliobeoordeling

KSS-nummer

Praktijkbeoordeling

X
X

3.2 Organisatie
De portfolio voor de twee PVB’s worden in combinatie met elkaar ingeleverd.
Op niveau 1 is er sprake van een groepsportfolio.
Zie voor de werkwijze voor het aanleveren van groepsportfolio het Addendum behorende bij
Toetsplan wandelsport begeleider Niveau 1.

4. Instructies voor de kandidaten




De kandidaat schrijft zich in voor de PVB conform de PVB-beschrijving, danwel de
inschrijving geschiedt door de vereniging van de kandidaat.
Het aantal herkansingen staat in de PVB-beschrijving.
Deelname aan de cursus geschiedt op eigen risico.

5. Instructies voor de PVB-beoordelaars
Voor de portfoliobeoordeling ontvangt de PVB-beoordelaar het portfolio van de kandidaat
aan het einde van de opleidingsdag. De PVB-beoordelaar vult het PVB-protocol van een
portfoliobeoordeling volledig in en zendt het binnen 10 werkdagen naar het bondsbureau van
de KWBN ter attentie van de Toetsingscommissie.

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
*

In alle PVB’s worden de competenties waarborgen veiligheid, leer- en
burgercompetentie getoetst.
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 Lid Licentiecommissie KWBN
Als Commissie van Beroep voor de Toetsing fungeert, tot er sportbreed een commissie is
ingesteld, een Commissie van Beroep onder leiding van directeur Bondsbureau KWBN.
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