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Portfolio 

Portfolio met volgende inhoud: 

1. SWOT-analyse bij aanvang opleiding 

2. Week- en toestelplanning van je trainingsgroep  

3. Lesvoorbereidingen van: 

o de twee evaluatielessen  

o de 1,5 uur didactiek waarmee we in les 4, 5 en 6 starten  

o Micro-teaching-opdrachten tijdens de cursusles. Feedback, reflectie en eventuele aanpassing 

toevoegen 

4. Fiche- en filmopdracht: 4 opdrachten 

o Fiche maken van je opdracht(en)  

o Film jezelf bij het uitvoeren van je opdracht (max 10 min)  

o Duid op de competentie-checklist aan welke competenties je reeds onder de knie hebt (te zien 

op het filmpje) 

o Bekijk op je SWOT of in je reflectieschrift waarin de feedback van de docenten staat of je 

werkpunten positief evolueren en wat je nog wil bijsturen 

o Feedback en eventuele bijsturing van stagementor noteren (FB kan gegeven worden via video-

conference of live contactmoment of via mail/telefoon) 

5. Je helpt met de testafnames tijdens de entreetest (één sessie): Beschrijf de test die je afnam en bespreek 

kort wat je opviel. Geef je mening over de waarde van de test die je afnam ifv selectie van een al dan niet 

selectie van de gymnasten. Refereer naar de theorie die je reeds zag.  

6. Checklist competenties: vraag aan je stagementor aan te duiden welke competenties hij/zij reeds bij jou 

voldoende ontwikkeld acht tijdens je traingen.  

7. Overzichtslijst data en uren van de stage met handtekening van je mentor   

8. Reflectie over de feedback van je mentor en docenten. Bekijk welke feedback je kreeg gedurende de 

cursus, vergelijk de tips die de docenten en je mentor gaven. Vergelijk het met je eigen SWOT-analyse. 

Waar heb je progressie gemaakt, waar wil je nog progressie maken? 

9. Nuttige opgedane info/ Verslagen observatie- en assistentiestage (Wat heb ik geleerd?)  
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10. Toepassen van de theoretische kennis uit planning, scouting en biomechanica: 

a. Kies een gymnast uit je eigen trainingsgroep 

b. Omschrijf het profiel van deze gymnast                       

c. Film van een element die door loting bepaald werd voor deze gymnast (examenelement): 

• Beginsituatie 

• Eindsituatie 

d. Bepaal via een test de beginsituatie van het getrokken element. Verduidelijk aan met 

beeldmateriaal (film: opdracht 10c; foto’s toevoegen in portfolio: opdracht 10d).          

e. Bepaal de te behalen doelstelling voor het einde van het seizoen   

f. Beschrijf van het element: 

• Bewegingsverloop 

• Lichaamszwaartepunt gedurende een beweging 

• Actie-reactiekrachten tijdens een beweging 

• In welke vlakken er gewerkt wordt /volgens welke assen er gewerkt wordt  

• Welke spieren wanneer worden gebruikt tijdens de beweging 

• Foutenanalyse + remediëring. Je geeft alle fouten weer die voorkomen en de daarbij 

horende remedieringen. Benoem vervolgens de hoofdfout en evalueer vervolgens de 

progressie op deze hoofdfout gedurende het turnseizoen. Er moet zodoende een 

duidelijke progressie worden gemaakt tussen de beginsituatie en de eindsituatie. 

 

 
Het Portfolio dient afgeven te worden net voor de start van het praktijkexamen (Module 3). 
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Checklist competentielijst Instructeur B                     
 

 Competenties  

1 De trainer heeft een actieve houding tijdens het training geven 
 

2 De trainer kan ritme en tempo geven aan de training 
 

3 
De trainer kan de keuze van de oefenstof aanpassen aan 
niveau van de gymnasten  

4 
De trainer kan positief coachen/ kan coachen met de focus op 
het aspect plezierbeleving zonder dat er kwaliteitsverlies is in 
uitvoering en/of niveau  

5 De trainer kan een duidelijk doel per oefening stellen 
 

6 De trainer kan de fouten observeren 
 

7 De trainer kan het element analyseren 
 

8 De trainer kan het element remediëren 
 

9 
De trainer kan de remediëring evalueren en indien nodig 
bijsturen  

10 
De trainer kan consequent zijn in het stellen van doelen en in 
wat gevraagd wordt aan de gymnasten  

11 
De trainer kan gepast pedagogisch omgaan met diverse 
(leeftijds)groepen en/of personen  

12 De trainer kan zelfstandig werken 
 

13 De trainer kan probleemoplossend denken 
 

14 De trainer kan samenwerken met andere trainers 
 

15 
De trainer kan een voldoende breed en gevarieerd 
bewegingsaanbod aanbieden op training (instr B)  

 
Schaalverduidelijking: 
1 = zelden tot nooit aanwezig 
2 = zeer zwak ontwikkeld 
3 = zwak ontwikkeld 
4 = onvoldoende ontwikkeld 
5 = zeer matig ontwikkeld 

6 = matig ontwikkeld 
7 = voldoende ontwikkeld 
8 = goed ontwikkeld 
9 = zeer goed ontwikkeld 
10 = perfect ontwikkeld 
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Module 2B 

Examen:  

Schriftelijk examen   
Schriftelijk herexamen 

 

 

Module 3 

Examenles: max 10min 

1. Het voorbereide element in praktijk aanleren, demonstreren met een gymnast 

2. In deze les moeten alle opstellingen aan bod komen en dient ingespeeld te worden op het niveau van 

de gymnast: aangeboden oefenstof, remediëring, hulp bieden 

3. De cursist moet via inzichtsvragen blijk geven van een goed technisch inzicht in de bewegingen 

 

Van het examenelement worden volgende punten uitgewerkt: zie ook punt 10 in opdrachtenlijst portfolio 

1. Bewegingsverloop 

2. Lichaamszwaartepunt gedurende een beweging 

3. Actie-reactiekrachten tijdens een beweging 

4. In welke vlakken er gewerkt wordt /volgens welke assen er gewerkt wordt  

5. Welke spieren wanneer worden gebruikt tijdens de beweging 

6. Methodische opbouw  

 

In de beoordeling van het praktijkexamen zijn volgende zaken belangrijk: 

1. Schriftelijke voorbereiding 

a. Opzoekwerk/bronnen 

b. Tekeningen of  foto’s 

c. Inhoud 

d. Lay-out/presentatie 

2. De cursist kan zich aanpassen aan het niveau van de gymnast en communiceert duidelijk, rekening 

houdend met niveau en leeftijd van de gymnast 

3. De cursist gebruikt de juiste chronologie in de opbouw van het element 

4. De cursist maakt de nodige opstellingen voor de opbouw van het element 

5. De cursist is in staat om af te dalen of om een klimming aan te bieden 

6. De cursist is in staat fouten in de beweging op te merken en te remediëren 

7. De cursist kan op een juiste manier hulp verlenen 

8. De cursist heeft een actieve houding 

9. De cursist heeft duidelijk inzicht in het bewegingsverloop van het element 

10. Algemeen inzicht 
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Module 4 

Stage-uren 
▪ Totaal: 43 uur (+ 2 uur Feedback en reflectie stage) 
 
Stage-inhoud 
▪ Deel 1 stage: Observatie- en assistentiestage: 31 uur 

✓ Observatie- en assistentiestage in RC/BSC (met A10 gymnasten) of bij een club/stagementor uit 
de opgestelde lijst 

✓ Er kan een wedstrijd mee gevolgd worden met de stagementor indien gewenst. Een wedstrijd 
meevolgen staat voor 2 uur stage. 

✓ Een gedeelte van de stage-uren (observatie- en assistentie) kan vervangen worden door 
individuele opdrachten (zie Deel 3 stage: extra opdrachten). De cursist dient wel minstens 5 
trainingen bij een stagementor gevolgd te hebben. Niet alle uren observatie- en 
assistentiestage kunnen dus vervangen worden door opdrachten. 
 

▪ Deel 2 stage: Toepassingsstage: 1 seizoen minstens 1x per week training geven aan eigen groep 
gymnasten (mag ook als hulptrainer) 
 

▪ Deel 3: Opdrachten 
✓ 4 opdrachten (zie punt 4 opdrachten portfolio): 1 opdracht staat gelijk met 3 uur  
✓ Extra opdrachten ifv profiel en doel trainer in opleiding: elke opdracht staat voor 3 uur stage. 

Dit wordt individueel afgesproken en afgestemd tussen de docent/het 
docententeam/cursusverantwoordelijke en de cursist.  

 
 

Bij aanvang van de opleiding wordt met de docent/het docententeam/cursusverantwoordelijke en de 
cursist individueel bekeken wat de beste stage-invulling is voor elke cursist. 
 
De stage moet worden verdeeld over een volledig seizoen zodat je niet maar 1 facet zien: een deel in de 
opbouwperiode, een deel in de wedstrijdperiode en een deel op het einde van het seizoen/nieuwe 
elementen. 
 
De beoordeling krijg je tijdens de 2de les met eigen gymnasten en is een combinatie van de punten van je 
club-stagementor en de punten van de  docenten. 
 
 
 


