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Opleiding en kwalificatie
Praktijkbegeleider

OPLEIDING
De NKBV sluit met haar opleiding tot praktijkbegeleider in de sport aan bij het leertraject van sportkoepel
NOC*NSF. Dit leertraject wordt onder de vlag van de Academie voor Sportkader van NOC*NSF georganiseerd
voor en door verschillende sportbonden. Het traject bestaat uit een sportgenerieke trainingsdag en opdrachten.
De sportgenerieke training is in alle gevallen hetzelfde. Na de training maak je de bijbehorende opdrachten welke
je specifiek op jouw tak van sport invult. De opdrachten worden nagekeken door de docent van de training.

DIGITALE LEEROMGEVING
De NKBV werkt met de digitale leeromgeving TeleTOP. Hier kun je inhoudelijke informatie van alle NKBV
opleidingen vinden. Ook kun je er als praktijkbegeleider samen met de leercoach, je deelnemers in opleiding
begeleiden. Als je tijdens je leertraject deelnemers wilt begeleiden in de digitale leeromgeving, geef dit dan aan
via opleidingen@nkbv.nl. Dan geven we je toegang tot de juiste onderdelen van de leeromgeving.

EXAMINERING
Als je alle opdrachten met een voldoende hebt afgerond, brengt de docent het advies ‘geslaagd’ uit aan de
Academie voor Sportkader. Hierna ontvang je van hen het diploma. De NKBV krijgt eens per kwartaal overzichten
van de Academie voor Sportkader en verwerkt deze in de ledenadministratie. Wil je eerder bij de NKBV als
praktijkbegeleider geregistreerd staan, mail dan een scan van het diploma naar opleidingen@nkbv.nl.

LICENTIE EN BIJSCHOLING
Zodra je het diploma behaald hebt, kun je aan de slag als volwaardig praktijkbegeleider. Om je deelnemers in
opleiding adequaat te kunnen begeleiden, is het belangrijk om je eigen vaardigheden en kennis op peil te houden.
Je diploma is om die reden gekoppeld aan een driejarige licentie. Om je licentie bij te houden ben je actief als
praktijkbegeleider en volg je bijscholingen. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. Onder andere de NKBV
organiseert regelmatig bijscholingen. Zo houd je jouw kennis up-to-date. Je kunt activiteiten registreren op
MijnNKBV.nl.

DOORSTROMING
Met het diploma praktijkbegeleider kun je bij de NKBV eenvoudig doorstromen naar beoordelaar of leercoach.

HOEVEEL TIJD KOST DE OPLEIDING?
De opleiding tot praktijkbegeleider is competentiegericht. Je bepaalt je eigen tempo bij het inleveren van de
opdrachten. In principe krijg je een jaar de tijd om de opleiding af te ronden. Dit is in de meeste gevallen
ruimschoots haalbaar. Mocht je langer over het traject willen doen, geef dit dan aan bij de docent. Ben je zelf
sportdocent of heb je een functie vergelijkbaar aan praktijkbegeleider, kijk dan verderop in dit document.

TOELATING
Om de opleiding tot praktijkbegeleider te volgen, moet je voldoen aan de volgende instroomeisen:
● diploma mbo, of diploma havo/vwo (of soortgelijk aantoonbaar niveau);
● diploma SKI3 / SKT3 / AI3 / ATL3 met geldige licentie;
● lid van de NKBV;
● werkzaam bij/actief voor een door de NKBV erkend opleidingscentrum of heeft hierin een stageplaats;
● leeftijd minimaal 21 jaar;
● op verzoek een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen.
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KOSTEN
De Academie voor Sportkader rekent een bedrag van €100,- voor het bijwonen van de training en de beoordeling
van de opdrachten. Als je het diploma hebt behaald kun je als NKBV kaderlid dit bedrag terugkrijgen van de
NKBV door een scan van je diploma plus het ingevulde declaratieformulier te mailen naar opleidingen@nkbv.nl.
Het declaratieformulier kun je vinden op Teletop onder het tabblad ‘bronnen’.

DATA EN INSCHRIJVEN
Kijk voor de data van de training op de site van de Academie voor Sportkader:
http://www.academievoorsportkader.nl/cms/showpage.aspx?id=15258

INFO VOOR SPORTDOCENTEN EN DEELNEMERS WERKZAAM IN HET ONDERWIJS
Als docent lichamelijke opvoeding beheers je de meeste competenties die horen bij de functie praktijkbegeleider
in de sport. Je komt dan in aanmerking voor vrijstelling voor de trainingsdag. Natuurlijk ben je wel van harte
welkom om de training bij te wonen.
Je krijgt geen vrijstelling voor de opdrachten die horen bij het traject. Als je gebruik wilt maken van de
vrijstellingsregeling, kun je dit aangeven bij de NKBV. De opdrachten krijg je na vertoon van je ALO diploma en
toelichting huidig dienstverband. Deze worden dan via TeleTOP beschikbaar gemaakt, waar je ze op reflectie
basis kunt invullen.
Overige docenten die functies bekleden die lijken op het praktijkbegeleiderschap, kunnen ook voor deze
vrijstellingsregeling in aanmerking komen. Je kunt dit overleggen met de afdeling Sport - opleidingen van de
NKBV via onderstaande contactgegevens.

MEER INFORMATIE
Het uitgewerkte kwalificatieprofiel van de opleiding vind je in de digitale leeromgeving. Voor meer informatie over
de opleidingen van de NKBV kun je contact opnemen met de afdeling Sport - opleidingen van de NKBV. Wij zijn
bereikbaar via:
Telefoon: (0348)485098
E-mail: opleidingen@nkbv.nl
Website: http://nkbv.nl/de-nkbv/academie/
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