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Modernisering Opleidingen Kaatsen 
        Kwalificatieprofiel KAATSTRAINER 2 
 

 

KWALIFICATIEPROFIEL KAATSTRAINER 2 

 

1. ALGEMENE INFORMATIE 

Datum: 1 oktober 2007 Versie: 1 

Regie KNKB i.s.m. NOC*NSF 

Ontwikkeling Beleidsmedewerker KNKB i.s.m. Projectteam modernisering 
opleidingen NOC-NSF 

Onderliggend 
beroepscompetentieprofiel  

Beroepscompetentieprofiel sportleider 2  

Verantwoording Vastgesteld door hoofdbestuur KNKB op 7 november 2007 

 
2. TYPERING KWALIFICATIEPROFIEL   

Typering van kwalificatieprofiel   De kaatstrainer 2 werkt in de breedtesport binnen 
verenigingsverband met jeugd en senioren. Het betreft lagere 
niveaus. 
De kaatstrainer 2 enthousiasmeert de kaatsers in hun sportieve 
en kaatstechnische ontwikkeling.  
De kaatstrainer 2 zorgt er mee voor dat de sportactiviteit soepel 
verloopt.  
De kaatstrainer 2 assisteert een hoger gekwalificeerde trainer of 
werkt op basis van door anderen opgestelde trainingsschema's.  
Kaatstrainers 2 die dit ambiëren kunnen zich verder ontwikkelen 
tot kaatstrainer 3. Een verdere ontwikkeling in de richting van een 
organisatorische of coördinerende (vrijwilligers)functie behoort 
eveneens tot de mogelijkheden.  
De kaatstrainer 2 is verantwoording verschuldigd aan een hoger 
gekwalificeerde trainer of aan een technische commissie. 

Kwalificatiestructuur Het kwalificatieprofiel kaatstrainer 2 (KT-2) maakt deel uit van de 
Kwalificatiestructuur Sport 

Niveau  2 

Gemiddelde opleidingsduur  30 uur : 18 contacturen, 12 uren zelfstudie / praktijkvorming / 
toetsing 

Deelkwalificaties  Begeleiden van kaatsers (2.1) 
Verzorgen van trainingen (2.2) 
Begeleiden kaatsers tijdens wedstrijden (2.3) 
Assisteren bij activiteiten in de sportorganisatie (2.4) 

Diploma en certificaten Per afgeronde deelkwalificatie ontvangt men een certificaat. 
Tegen inlevering van de vier certificaten ontvangt men het 
diploma KT-2.   

Instroomeisen  Leeftijd minimaal 16 jaar 
Lid KNKB-kaatsvereniging 
Minimale eigen vaardigheid 
Gedurende de opleidingsperiode trainen en coachen van jeugd en 
of senioren. 

Doorstroomrechten  Gekwalificeerden KT-2 kunnen doorstromen naar opleiding 
kaatstrainer 3 . 
Vrijstellingen kunnen verleend worden op basis van EVK. 
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3. KERNOPGAVEN      

De kaatstrainer 2 staat voor de uitdaging de activiteit zodanig te organiseren dat die 'loopt'.  
De organisatie van de activiteit moet garantie bieden, dat de sporter de sport beleeft, speelt en leert. 
Wanneer de organisatie niet loopt, betekent dit dat de kaatsers kunnen afhaken en dat de 
sportomgeving onveilig wordt.  

 
 
 
4. KERNTAKEN  

1. Begeleidt kaatsers 

2. Verzorgt trainingen 

3. Begeleidt kaatsers tijdens wedstrijden 

4. Assisteert bij kaatsactiviteiten   
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4.1 KERNTAAK 1. BEGELEIDT KAATSERS  

Proces   Deze kerntaak heeft betrekking op het werkproces: begeleiden 
van kaatsers.  
De kaatstrainer 2: 
- stelt kaatsers op hun gemak en spreekt hen aan op hun 
(sport)gedrag (bewaakt normen en waarden)  
- informeert de kaatsers over kaatsrelevante zaken als 
sportkleding en wedstrijden 
-staat -bij jeugdige spelers- ouders te woord 
- zorgt voor veiligheid en let op de hygiëne van de kaatsers bij 
trainingen en wedstrijden.  

Rol/ verantwoordelijkheden De kaatstrainer 2 is verantwoordelijk voor een sportieve sfeer 
waarbij het eigen gedrag als voorbeeld dient. 

Complexiteit Binnen de groepen kunnen grote verschillen bestaan in snelheid 
van leren, persoonlijke doelen en in sportwaarden en –normen.  

Betrokkenen De kaatstrainer 2 heeft bij deze kerntaak te maken met de 
kaatsers, verantwoordelijke trainer/ TC en bij jeugdigen met de 
ouders van de sporter.  

(Hulp)middelen Beroepscode van de NFWS 

Kwaliteit proces en resultaat De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn: 
- de kaatsers worden correct en respectvol bejegend  
- de begeleiding sluit aan bij de ontwikkeling en belevingswereld 
van de kaatsers 
-de regels met betrekking tot gedrag, hygiëne en veiligheid 
worden nageleefd. 

Keuzes en dilemma's  De keuze die zich bij deze kerntaak voordoet, is: 
- beoordeling gedrag van kaatsers en ingrijpen bij ongewenst 
gedrag 
- beoordeling veiligheid van kaatsers en ingrijpen bij onveilige 
situatie.  
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4.2 KERNTAAK 2. VERZORGT TRAININGEN   

Proces   Deze kerntaak heeft betrekking op het werkproces: 
kaatstechnisch handelen.  
De kaatstrainer 2: 
- houdt rekening met de beleving, verwachtingen en 
mogelijkheden van de kaatsers 
- richt de trainingssituatie in 
- verzorgt trainingen voor beginnende kaatsers en recreanten 
- geeft aanwijzingen.  

Rol/ verantwoordelijkheden De kaatstrainer 2 is verantwoordelijk voor de realisatie van een 
door anderen opgestelde trainingsplanning.  

Complexiteit Het is mogelijk dat de planning niet (geheel) aansluit bij de 
werkelijke beginsituatie. 
Diversiteit in kaatsniveau en belevingswereld kaatsers.  

Betrokkenen De kaatstrainer 2 heeft bij deze kerntaak te maken met de 
kaatsers en de verantwoordelijke trainer of technische commissie.  

(Hulp)middelen De kaatstrainer 2 werkt op basis van een door anderen 
opgestelde trainingsplanning. 
De kaatstrainer 2 ontvangt supervisie. 

Kwaliteit proces en resultaat De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn: 
- de kaatstrainer 2 houdt rekening met de grenzen van de eigen 
bevoegdheid  
- de kaatstrainer 2 houdt rekening met wensen van de kaatsers.  

Keuzes en dilemma's  De keuze die zich bij deze kerntaak voordoet, is: 
- wel of niet afwijken van de trainingsplanning naar aanleiding van 
een afwijkende (begin)situatie.  
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4.3 KERNTAAK 3. BEGELEIDT KAATSERS TIJDENS WEDSTRIJDEN   

Proces   Deze kerntaak heeft betrekking op het werkproces: 
kaatstechnisch handelen.  
De kaatstrainer 2: 
- zorgt dat de kaatsers op tijd aanwezig zijn op de gewenste plek 
- houdt eenvoudige voor- en nabesprekingen  
- bepaalt de opstelling  
- bewaakt teamafspraken 
- geeft aanwijzingen  
- behartigt de belangen van de kaatsers bij de wedstrijdleiding.  

Rol/ verantwoordelijkheden De kaatstrainer 2 stimuleert het sportieve gedrag van spelers 
tijdens wedstrijden.  

Complexiteit De kaatstrainer 2 begeleidt wedstrijden van een in sporttechnisch 
opzicht laag niveau.  
De spelers kunnen qua niveau behoorlijk uiteenlopen.  
Bij jeugdspelers kunnen ouders zich bemoeien met de sportieve 
prestaties van hun kind.  

Betrokkenen De kaatstrainer 2 heeft bij deze kerntaak te maken met de 
kaatsers, de tegenstanders en de toeschouwers (ouders).  

(Hulp)middelen Analyseformulier, kaatsreglement, aangifteformulieren 

Kwaliteit proces en resultaat De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn: 
- de spel- en gedragsregels zijn bij de spelers bekend 
- de balans tussen plezier en prestatie is in overeenstemming met 
de doelstelling  
- de aanwijzingen zijn afgestemd op het niveau en de beleving 
van de kaatsers 
- de beslissingen van de scheidsrechter worden geaccepteerd 
- de evaluatie vindt samen met de kaatsers plaats. 

Keuzes en dilemma's  De keuzes en dilemma's die zich bij deze kerntaak voordoen, zijn: 
- wel of niet geven van (bepaalde) aanwijzingen aan kaatsers 
- wel of niet ingrijpen in bepaalde situaties. 
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4.4 KERNTAAK 4. ASSISTEERT BIJ KAATSACTIVITEITEN      

Proces   Deze kerntaak heeft betrekking op het werkproces: arrangeren 
kaatsomgeving.  
De kaatstrainer 2: 
- helpt bij de voorbereiding en uitvoering van (neven)activiteiten 
van de vereniging 
- overlegt en rapporteert aan de eindverantwoordelijke en werkt 
samen met andere trainers.  

Rol/ verantwoordelijkheden De kaatstrainer 2 is verantwoording verschuldigd aan een 
eindverantwoordelijke trainer of technische commissie. 
De rol van de kaatstrainer 2 richt zich binnen de eigen 
invloedsfeer, zodanig op de sportsituatie dat ze garantie biedt 
voor een goede sportbeoefening. 

Complexiteit De werkzaamheden van kaatstrainer 2 in de kaatsorganisatie 
hebben een uitvoerend karakter op grond van aanwijzingen door 
anderen. 
De werkzaamheden kunnen beïnvloed worden door onvoldoende 
of onduidelijke leiding en afspraken tussen trainers.  

Betrokkenen De kaatstrainer 2 heeft bij deze kerntaak te maken met leden van 
de vereniging en eventuele gasten.  

(Hulp)middelen Draaiboeken, instructieboeken 

Kwaliteit proces en resultaat De kwaliteitscriteria van deze kerntaak zijn: 
- de leidinggevende wordt bij eventuele vragen en  knelpunten 
tijdig geraadpleegd 
- de inrichting van de activiteit garandeert een veilige 
sportbeoefening.  

Keuzes en dilemma's    
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5. BEROEPSCOMPETENTIES      

1. De kaatstrainer 2 is in staat op adequate wijze kaatsers te begeleiden zodat veiligheid en hygiëne 
gewaarborgd zijn.   

2. De kaatstrainer 2 is in staat op adequate wijze op basis van een beschikbare planning een training 
te verzorgen die aansluit bij beleving en mogelijkheden van de kaatsers.  

3. De kaatstrainer 2 is in staat op adequate wijze kaatsers tijdens wedstrijden te begeleiden.   

4. De kaatstrainer 2 is in staat op adequate wijze bij de uitvoering van activiteiten van de vereniging te 
assisteren volgens aanwijzing van leidinggevende.  

 

5.1 Beroepscompetentie 1 
De kaatstrainer 2 is in staat op adequate wijze kaatsers te begeleiden zodat veiligheid en hygiëne 
gewaarborgd zijn. 

Dimensie Sociaal-communicatief 

Beheersingscriteria 

Respecteert waarden en normen  

Houdt rekening met veiligheidsregels 

Treedt op bij onhygiënische situaties 

Proces  

Houdt zich aan beroepscode trainers 

Veilig sportklimaat 

Hygiënische sportomgeving 

Sportieve en respectvolle omgang  

Resultaat  

Begeleiding sluit aan bij de ontwikkeling en beleving van kaatsers 

 
 

5.2 Beroepscompetentie 2 
De kaatstrainer 2 is in staat op adequate wijze op basis van een beschikbare planning een training te 
verzorgen die aansluit bij beleving en mogelijkheden van de kaatsers. 

Dimensie Vakmatig methodisch  

Beheersingscriteria 

Voert training conform planning uit 

Wijkt indien nodig af van planning 

Proces  

Stelt vragen indien planning onduidelijk is   

Training die afgestemd is op kaatsers Resultaat  

Training die veilig is  

 

5.3 Beroepscompetentie 3 
De kaatstrainer 2 is in staat op adequate wijze kaatsers tijdens wedstrijden te begeleiden. 

Dimensie Vakmatig methodisch  

Beheersingscriteria 

Proces  Stemt aanwijzing af op niveau en beleving van de kaatsers  

Resultaat  Wedstrijd wordt volgens de regels gespeeld 

 
5.4 Beroepscompetentie 4 
De kaatstrainer 2 is in staat op adequate wijze bij de uitvoering van activiteiten van de vereniging te 
assisteren volgens aanwijzing van leidinggevende. 

Dimensie Bestuurlijk, organisatorisch en strategisch   

Beheersingscriteria 

Proces  Volgt aanwijzingen leidinggevende op  

Resultaat  Uitvoering van activiteit verloopt volgens opdracht 
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6. Leercompetentie 
De kaatstrainer 2 is in staat om op adequate wijze hulpvragen te verwoorden en deskundigen 
dan wel kennisbronnen te raadplegen.  

Beheersingscriteria 

Raadpleegt deskundigen.  

Vertoont inzet bij het verwerven van kennis. 

Verwoordt eigen leerbehoefte. 

Legt leermomenten vast. 

Proces/ resultaat  

Volgt scholingen 

De leercompetentie maakt integraal deel uit van de beroepscompetenties.  
 
7. Burgerschapscompetentie 
De kaatstrainer 2 is sociaal, moreel, milieubewust en maatschappelijk actief.      

Beheersingscriteria 

Behandelt mensen gelijk, discrimineert niet, accepteert verschillen 
en heeft respect voor andere opvattingen. 

Hanteert breed geaccepteerde sociale omgangsvormen. 

Gaat kritisch om met eigen normen. 

Handelt vanuit overwegingen rond normatieve aspecten van het 
beroep (ethiek, fraude). 

Proces/ resultaat  

Houdt rekening met milieunormen. 

 Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen arbeidsmarktpositie en 
eigen loopbaanontwikkeling. 

 Houdt zich aan basiswaarden van de Grondwet en aan overige 
wettelijke bepalingen in de samenleving. 

De burgerschapscompetentie maakt integraal deel uit van de beroepscompetenties.  
 


