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Toetsplan van de kwalificatie kaatstrainer/coach 4  
 
Dit toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de 
Toetsingscommissie op 1 november 2008. 

Deelkwalificaties 

• Geven van trainingen        (KSS 4.1). 

• Coachen van wedstrijden       (KSS 4.2). 

• Ontwikkelen en uitvoeren kaatstechnisch beleid    (KSS 4.3). 

• Bevorderen competentieontwikkeling kaatskader    (KSS 4.4). 

• Samenwerken begeleidingsteam en onderhouden externe contacten (KSS 4.5). 

• Scouten van kaatsers (facultatief)      (KSS 4.6). 

1. Competenties 

De volgende competenties worden getoetst:  
 
Stimuleren sportieve ontwikkeling van kaatsers 
De kaatstrainer/coach 4 is in staat om op een adequate, respectvolle en verantwoorde 
manier een optimale begeleiding te bieden die bijdraagt aan de persoonlijke vorming van de 
kaatsers. 
 
Geven van trainingen 
De kaatstrainer/coach 4 is in staat om op een adequate manier een meerjarenplan op te 
stellen, uit te voeren en te evalueren dat gericht is op het op termijn realiseren van 
topprestaties. 
  
Coachen van wedstrijden 
De kaatstrainer/coach 4 is in staat om op een adequate manier kaatsers te coachen tijdens 
wedstrijden, gericht op het leveren van de nagestreefde prestatie en volgens de 
reglementen. 
 
Ontwikkelen en uitvoeren kaatstechnisch beleid  
De kaatstrainer/coach 4 is in staat om op een adequate manier leiding te geven aan de 
ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van kaatstechnisch beleid, dat aansluit bij de 
doelstelling van de organisatie.  
 
Bevorderen competentieontwikkeling van kaatskader  
De kaatstrainer/coach 4 is in staat om op een adequate manier het kaatstechnisch kader, dat 
in opleiding is, te begeleiden en een bijdrage te leveren aan kennisoverdracht op het gebied 
van trainen en coachen van kaatsers. 
 
Samenwerken met begeleidingsteam, onderhouden externe contacten  
De kaatstrainer/coach 4 is in staat om op een adequate manier een begeleidingsnetwerk te 
creëren voor de kaatsers en externe contacten te onderhouden.  
 
Scouten van kaatsers 
De kaatstrainer/coach 4 is in staat om op een adequate manier kaatsers te scouten. 
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Burgerschapscompetentie 
De kaatstrainer/coach 4 is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie.  
 
Leercompetentie 
De kaatstrainer/coach 4 is in staat om op een adequate manier hulpvragen te verwoorden en 
deskundigen dan wel kennisbronnen te raadplegen. 

2. Algemene eisen aan de kandidaten 

Kandidaten moeten bij toelating van de PVB: 

• minstens 18 jaar zijn; 

• over behaalde kwalificaties (kaatstrainer/coach 3 of A) en/of eigen vaardigheden 
beschikken; 

• lid van de KNKB / een KNKB-kaatsvereniging zijn; 

• voldaan hebben aan de financiële verplichtingen voortvloeiend uit de PVB. 
 
Zie de PVB-beschrijving voor deelnamecondities per PVB. 

3. PVB  

De PVB-beschrijvingen zijn beschikbaar via de website (www.knkb.nl) en het Bondsbureau 
KNKB afdeling Opleidingen. 
 
3.1 Overzicht onderdelen PVB 
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4.1 Geven van trainingen  X X X X 

4.2 Coachen van wedstrijden X  X X 

4.3 Ontwikkelen en uitvoeren kaatstechnisch beleid X   X 

4.4 Bevorderen competentieontwikkeling kaatskader X    

4.5 
Samenwerken begeleidingsteam, onderhouden 
contacten 

X    

4.6 Scouten van kaatsers (facultatief) X    

 

* In alle PVB’s wordt de competentie ‘Stimuleren sportieve ontwikkeling’ en de ‘Leer- en burgerschapscompetenties’ getoetst. 

 
3.2 Organisatie 
De PVB’s 4.3, 4.4 en 4.5 worden in combinatie met elkaar afgenomen. Dit houdt in dat de 
kandidaat één portfolio inlevert met bewijsstukken op het gebied van het ontwikkelen en 
uitvoeren van beleid, het bevorderen van competentieontwikkeling van kaatskader en het 
samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten.  
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4. Instructies voor de kandidaten 

• Deelname aan de PVB gebeurt op eigen risico.  

• De kandidaat schrijft zich in voor de PVB volgens de PVB-beschrijving.  

• Het aantal herkansingen staat in de PVB-beschrijving.   

5. Instructies voor de PVB-beoordelaars 

Voor de portfoliobeoordeling ontvangen de PVB-beoordelaars het portfolio via de opleiders 
of het Bondsbureau KNKB namens de Toetsingscommissie. De PVB-beoordelaars vullen het 
PVB-protocol volledig in en sturen het binnen 15 werkdagen na ontvangst van het portfolio 
naar het Bondsbureau ter attentie van de Toetsingscommissie. 
 
Voor de praktijkbeoordeling ontvangen de PVB-beoordelaars via het bondsbureau de datum, 
tijd, plaats en accommodatie van de PVB en de naam, telefoonnummer en e-mailadres van 
de kandidaat.  
 
De PVB-beoordelaars vullen het PVB-protocol volledig in en sturen het binnen vijf 
werkdagen na de afname naar het Bondsbureau, ter attentie van de Toetsingscommissie. 

6. Toetsreglement Sport  

De bepalingen uit het Toetsreglement Sport (20-11-2007) zijn van toepassing op dit 
toetsplan.  

7. Toetsingscommissie en Commissie van Beroep voor Toetsing 

De Toetsingscommissie, ingesteld door de KNKB, bestaat uit directeur, beleidsmedewerker, 
docent, lid trainersplatform en een kaatstrainer/coach B/4. 
Als Commissie van Beroep voor Toetsing fungeert het hoofdbestuur tot er sportbreed een 
commissie is ingesteld.
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