Informatie directe PVB Wielertrainer-3
2018
Vanaf heden is het mogelijk om een directe PVB-afname aan te vragen voor het Wieleracademie
Wielertrainer-3 diploma. Het belangrijkste doel is het verkrijgen van meer competent en
gekwalificeerd kader. Het gehanteerde competentiegerichte onderwijs biedt mogelijkheden om
verschillende wegen te bewandelen richting diplomering.
Niveau 3
Bij de aanvraag van een directe PVB-afname gelden dezelfde voorwaarden en opdrachten als wanneer
de kandidaat deelneemt aan een van de aangeboden opleidingen. Kandidaten dienen een volledig
portfolio in te leveren en voor PVB 3.1 een praktijk-PVB te laten afnemen. Na een voldoende
beoordeling van het portfolio kan de praktijk PVB worden aangevraagd. Deze praktijk-PVB’s worden in
overleg ingepland en zoveel mogelijk gekoppeld aan bestaande PVB-beoordelingen. Het portfolio kan
het gehele jaar door aangeboden worden.

Procedure
De cursist zoekt zelf een praktijkbegeleider en geeft deze samen met de aanvraag voor een directe
PVB afname door aan het uniebureau. Het aanvragen van een directe PVB-afname gebeurt door het
sturen van een mail naar info@wieleracademie.nl o.v.v. aanvraag directe afname PVB Wielertrainer-3.
Na het indienen van de aanvraag ontvangt de cursist contactgegevens van een leercoach waarmee
eerst een intakegesprek wordt gedaan. Na het gesprek en een GO van de leercoach schrijf je je in via
het systeem en ontvang je van het uniebureau de opdrachten behorende bij de PVB’s.
Informatiebronnen zijn niet separaat beschikbaar voor dit traject maar de cursist kan gebruik maken
van de kennis van zijn/haar praktijkbegeleider en binnen zijn/haar netwerk. Na het uitvoeren en maken
van de opdrachten levert de cursist zijn/haar portfolio ter beoordeling aan via het uniebureau door
deze via de mail aan te bieden bij info@wieleracademie.nl
De cursist dient het portfolio binnen 1 jaar na de aanvraagdatum ter beoordeling te hebben
aangeboden. Daarna vervalt de inschrijving en dient opnieuw aan de (financiële) verplichten te worden
voldaan. Bij afname worden de reguliere PVB-beschrijvingen gehanteerd.
Voorwaarden voor deelname
- Leeftijd: 18 jaar of ouder;
- Lidmaatschap van de KNWU en/of NTFU:
- Praktijkbegeleider (gediplomeerd wielertrainer A, B, 3, 4).
- Je bent in bezit van een geldig EHBO 1 diploma (uiterlijk een week vóór de data van proef van
bekwaamheid praktijkafname 3.1.)
Onderdelen
PVB 3.1 Geven van trainingen (Portfolio- en praktijkbeoordeling)
PVB 3.2 Coachen van wielerevenementen (Portfoliobeoordeling)
PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (Portfoliobeoordeling) (facultatief)
PVB 3.4 Aansturen van kader (Portfoliobeoordeling)

Dit is een EHBO cursus met AED en reanimatie bij organisaties zoals Rode Kruis, Oranje Kruis en/of EHBO voor
de sportblessures bij Academie voor Sportkader of Rode Kruis. Het bewijs van deelname lever je uiterlijk een week
voor PVB 3.1 praktijk in via info@wieleracademie.nl
Tip; sommige zorgverzekeraars vergoeden soms de kosten van een EHBO cursus.
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Praktische aspecten2
- Het portfolio dient uiterlijk 6 weken voorafgaande aan de praktijk PVB ingeleverd te worden,
-

Het portfolio dient volledig voldoende beoordeeld te zijn voordat afname van de praktijk-PVB
3.1 kan plaatsvinden. Uitslag van het portfolio volgt binnen 15 werkdagen na inleveren,

-

Bij een onvoldoende beoordeling van het portfolio is er de mogelijkheid een herkansing aan
te vragen. De kandidaat heeft recht op het aanvragen van maximaal 2 herkansingen per PVB
waarbij niet langer dan 1 jaar mag zitten tussen de eerste aanvraag en de laatste herkansing,

-

De kandidaat draagt zorg voor de aanwezigheid van minimaal 10 renners voor afname van de
praktijk-PVB 3.1,

-

Ter voorbereiding op de praktijk PVB 3.1 bereidt de kandidaat 3 trainingen voor die uiterlijk1
week voor afname van de PVB naar de beoordelaren worden gemaild. De PVB-beoordelaar
maakt een keuze welke training daadwerkelijk gegeven gaat worden en informeert de cursist
hier minimaal een half uur voor de PVB over,

-

-

De praktijkbeoordeling bestaat uit 3 delen:
o

Planningsinterview (15 minuten)

o

Praktijk (60 minuten)

o

Reflectie-interview (15 minuten)

Het portfolio wordt beoordeeld door 1 PVB-beoordelaar. De praktijkbeoordeling wordt
afgenomen door 2 PVB-beoordelaren.

Voor meer informatie over deelname- en afnamecondities bekijk de toetsdocumenten.

Kosten
Er is een mogelijkheid om een directe PVB afname aan te vragen:
Directe afname PVB 3.1 t/m 3.4 + 6 uur leercoachbegeleiding
Elk extra uur leercoachbegeleiding kost €25,- per uur.

€ 475,-3

Wanneer een kandidaat niet slaagt voor de beoordeling kan hij of zij een herkansing aanvragen volgen
onderstaande tarieven:
Herkansing per Portfoliobeoordeling
€ 100,Herkansing per PVB-praktijkbeoordeling
€ 150,Bij succesvolle afronding van alle PVB’s ontvangt de cursist per post het diploma ‘Wielertrainer-3’.

Vragen of meer informatie
Voor vragen of meer informatie neem contact met ons op via info@wieleracademie.nl

De kandidaat is zelf verantwoordelijk om zorg te dragen voor de praktische procedurele aspecten.
Dit is het tarief voor 2018. De Wieleracademie heeft ten allen tijden het recht om het tarief tussentijds aan te
passen.
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