Kwalificeren als Wielertrainer 3 vanuit NTFU Instructeur niveau 3
Inleiding
De Wieleracademie leidt op volgens de Kwalificatiestructuur Sport van de Academie voor Sportkader
(NOC*NSF). In de Kwalificatie Structuur Sport worden de competenties van de diverse sportkaderfuncties
door alle sportbonden op een eenduidige manier beschreven en vertaald naar een kwalificatieprofiel als
leidraad voor de opleiding. Dit vertrekpunt biedt diverse mogelijkheden om in- en doorstromen tussen,
van en naar verschillende trainersopleidingen mogelijk te maken en om eerder verworven kwalificaties
(EVK) of eerder verworven competenties (EVC) oftewel vrijstellingen toe te kennen. Meer informatie over
de verschillende mogelijkheden hiervoor is te vinden in het document EVC/EVK beleid te vinden op
www.wieleracademie.nl dit document gaat in op de procedure om je te kwalificeren als Wielertrainer-3
op basis van het NTFU Instructeur niveau 3 diploma.
Vergelijking en vrijstelling
Trainers met een NTFU instructeur diploma kunnen zich volgens onderstaande richtlijnen kwalificeren
naar de Wieleracademie kwalificatie.
-Niveau 3; na vergelijking van de beoordelingscriteria en de praktijkopdrachten is vastgesteld dat de
kwalificaties NTFU instructeur niveau 3 en Wielertrainer-3 niet volledig aan elkaar gelijkgesteld kunnen
worden. Kwalificeren als Wielertrainer-3 op basis van een NTFU instructeur niveau 3 diploma kan volgens
onderstaande toetsing:
- PVB 3.1 – Aanvullende toetsing middels opdracht Jaarplan en Reeks Training Geen praktische uitvoering,
alleen portfoliobeoordeling.
- PVB 3.2 – Volledige toetsing middels een praktische uitvoering en portfoliobeoordeling
- PVB 3.3 – Volledig vrijgesteld
- PVB 3.4 – Volledig vrijgesteld
Procedure en werkwijze
Geïnteresseerde voor deze procedure kunnen zich melden via info@wieleracademie.nl. De trainer dient
altijd zijn of haar NTFU instructeur diploma aan te leveren als bewijslast. Daarnaast dient bij aanmelding
aangegeven te worden wie de praktijkbegeleider is van de cursist voor dit traject. Een praktijkbegeleider
op niveau MTB3 of RACE3, zal in overleg gaan met de leercoach. De praktijkbegeleider mist mogelijke
kennis over het schrijven van jaarplannen of trainingen.
Starten met dit kwalificatietraject is gedurende het hele jaar mogelijk.
Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats met de betreffende cursist, zijn of haar praktijkbegeleider
en de begeleidend leercoach. Tijdens dit intakegesprek komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Toelichting werkwijze kwalificering en verwachtingen trainer en praktijkbegeleider;
- Controle op de aanwezige voorwaarden;
- Vaststellen van de individuele planning;

Na het intakegesprek gaat de cursist op individuele basis aan de slag met het uitvoeren van de
praktijkopdrachten:
– 3.1.g Jaarplan
–

3.1.h Reeks trainingen

–

3.2 A1 Voorbereiding

–

3.2 A2 Voorbespreking

–

3.2 B Aanwijzingen

–

3.2 C Nabespreking

–

3.2 D Regelgeving/reglementen

Begeleiding en toetsing
De cursist wordt ondersteund door zijn of haar praktijkbegeleider en de begeleidend leercoach die door
de Wieleracademie is toegewezen. Dit is tevens de persoon waarmee het intakegesprek plaatsvindt. Voor
het intakegesprek ontvangt de leercoach een ingevuld intakeformulier en de competentiescan van de
cursist.
De toetsing vindt plaats door middel van een portfolio-beoordeling. De planning hiervoor wordt
individueel afgesproken tussen de cursist en leercoach. De cursist zorgt ervoor dat de praktijkbegeleider
eerst zijn of haar portfolio na heeft gekeken en voorzien van de opmerkingen op het
zelfreflectieformulier. Alvorens het ter beoordeling naar de leercoach danwel beoordelaar gaat.
Gedurende dit traject heeft de cursist recht op het bezoeken van onderstaande workshops bij lopende
niveau 3 opleidingen:
– Jaarplan
– Wielerplan
– Leeftijden en communicatie
– Coachen in de praktijk
– Reglementen
Indien een cursist een van deze workshops wil bezoeken dient hij/zij dit vooraf te melden via
info@wieleracademie.nl
Informatiebronnen zijn niet separaat beschikbaar voor dit traject maar de cursist kan naast het bezoeken
van de workshop gebruik maken van de kennis van zijn/haar praktijkbegeleider en de beschikbare
informatiebronnen op het kennisplatform.
Voorwaarden en kosten
Om aan dit verkorte kwalificatietraject te kunnen deelnemen zijn de volgende voorwaarden gesteld:
- Minimaal 18 jaar;
- Lidmaatschap van de KNWU en/of NTFU;
- In bezit van het diploma NTFU Instructeur niveau 3 Race of NTFU Instructeur Niveau 3 MTB
- Praktijkbegeleider (minimaal gediplomeerde wielertrainer A, B of 3, of 4)
- Geschikte praktijksituatie waar de praktijkopdrachten uitgevoerd kunnen worden; een geschikte
praktijksituatie voldoet wanneer de cursist een groep renners kan gaan begeleiden tijdens een
wielersportevenement.
De cursist heeft maximaal 6 maanden de tijd om dit traject af te ronden, periode gaat in op de datum
van het intakegesprek. Daarna verloopt de inschrijving en kan geen aanspraak meer gemaakt worden op
afname van de PVB’s of leercoachbegeleiding.
De kosten voor deelname aan dit traject bedragen €210,-

