
 

 

KWALIFICATIEPROFIEL WANDERTRAINER 1 (WT1) 

 

1. ALGEMENE INFORMATIE 

Datum 15 maart 2019 

Regie NOC*NSF 

Ontwikkeling In dit beroepscompetentieprofiel (BCP) zijn de veranderingen 
verwerkt die sinds 2003 hebben plaatsgevonden. De aanpassing 
is uitgevoerd door ASK/Sec in opdracht van NOC*NSF.    

Brondocumenten BCP Sportleider 1 NOC*NSF 2003 
Opgesteld volgens het format van COLO in 2002. 

Legitimering format NOC*NSF 2003 

Legitimering inhoud WOS, FNV Sport april 2003 
Algemene ledenvergadering NOC*NSF mei 2003  

Mogelijke functienamen Wandeltrainer 1, Assistent, begeleider  

Herijking  Uiterlijk 2020 

 

2. TYPERING KWALIFICATIEPROFIEL  

Typering kwalificatieprofiel  De Wandeltrainer 1 werkt doorgaans in de breedtesport, maar 
kan ook werkzaam zijn bij grote  sportevenementen. De 
Wandeltrainer 1 voert werkzaamheden in opdracht (en onder 
toezicht) van hoger gekwalificeerde sportleiders uit. De 
Wandeltrainer 1 is een vrijwilliger. 
De Wandeltrainer 1 draagt geen eindverantwoordelijkheid. De 
belangrijkste taak is om groepen op een plezierige en veilige 
manier te begeleiden. 
Het bestuur van de vereniging is op te vatten als werkgever van 
de Wandeltrainer 1. De Wandeltrainer 1 assisteert een hoger 
gekwalificeerde sportleider. 

Kwalificatiestructuur  Het kwalificatieprofiel Wandeltrainer 1 maakt deel uit van de 
Kwalificatiestructuur Sport (KSS). 

Niveau 1 

Gemiddelde opleidingsduur  8 uur bestaande uit :  8 contacturen,  4 zelfstudie,  0 BPV (of 
stage) en 2 PVB’s 

Deelkwalificaties  Assisteren bij wandelsportactiviteiten 
Zorgen voor maatregelen rondom wandelsportactiviteiten 

Diploma en certificaten  Men ontvangt het diploma Wandeltrainer 1 (WB-1) na het met 
goed gevolg afronden van de proeven van bekwaamheid.   

Instroomeisen  Minimaal 18 jaar  

Doorstroomrechten Gediplomeerden kunnen doorstromen naar opleiding 
Wandeltrainer 2 en Wandeltrainer 3 

 

3. KERNOPGAVEN      

De Wandeltrainer 1 staat voor de uitdaging te regelen dat de (jeugdige) wandelaars zich sportief 
gedragen en op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Dit geldt zowel voor trainingen, 
wandeltochten als andere activiteiten.  

 
  



 

4. KERNTAKEN  

1. Waarborgt veiligheid wandelaars  

2. Assisteert bij sportactiviteiten  

3. Zorgt voor maatregelen  

 

4.1 Kerntaak 1. Waarborgt veiligheid wandelaars  

Proces   Deze kerntaak betreft het werkproces: begeleiden van 
wandelaar. De Wandeltrainer 1: 
- Werkt mee aan de veiligheid van wandelaars; 
- Grijpt in wanneer de veiligheid van wandelaars in het geding is; 
- Let op sportief gedrag van wandelaars;  
- Corrigeert de wandelaars bij onbeleefd en onsportief gedrag 
ten opzichte van elkaar en tegenstanders. 

Rol/ verantwoordelijkheden De Wandeltrainer 1 krijgt opdrachten/aanwijzingen ten aanzien 
van veiligheid. De rol van de Wandeltrainer 1 is het zorgdragen 
voor de sportieve sfeer en veiligheid van de (kwetsbare) 
wandelaar en sportomgeving 
De Wandeltrainer 1 draagt geen eindverantwoordelijkheid. 

Complexiteit Bij deze kerntaak kunnen de volgende complicerende factoren 
optreden: 
-Verschillen in de groep inzake leeftijd, doelstelling, sociale en 
culturele achtergrond; 
- Laakbaar functioneren van wandelaars, tegenstanders, ouders, 
supporters; 
- Organisatiepunten die niet aan veiligheidseisen voldoen.  

Betrokkenen De Wandeltrainer 1 heeft bij deze kerntaak te maken met de 
wandelaar, de verantwoordelijke sportleider, ouders (familie) van 
de wandelaar.  

(Hulp)middelen Beroepscode  

Kwaliteit proces en resultaat De kwaliteit van het proces en resultaat wordt beoordeeld aan de 
hand van de volgende factoren: 
- De omgang is sportgericht; 
- De omgang met wandelaar geschiedt  op correcte wijze; 
- De regels met betrekking tot hygiëne en veiligheid worden 
nageleefd; 
- De spel- en gedragsregels worden nageleefd; 
- De Wandeltrainer 1 houdt rekening met wensen en behoeften 
van de wandelaar en diens (on)mogelijkheden. 

Keuzes en dilemma's  De keuzes en dilemma’s bij deze kerntaak zijn: 
- Het interpreteren van gedragingen van anderen; 
- Het al dan niet en in welke mate ingrijpen bij gedragingen van 
anderen; 
- Het beoordelen van veiligheid van situaties en het ingrijpen bij 
onveilige situaties; 
- Het al dan niet en op welke wijze ingrijpen in situaties.  

 
  



 

4.2 Kerntaak 2. Assisteert bij sportactiviteiten 

Proces   Deze kerntaak heeft betrekking op het werkproces: 
sporttechnisch handelen. De Wandeltrainer 1: 
- Verricht hand- en spandiensten in het kader van de 
sportactiviteit;  
- Draagt zorg voor materialen; 
- Helpt bij uitvoeren van activiteiten; 
- Werkt samen met andere sportleiders/vrijwilligers. 

Rol/ verantwoordelijkheden De Wandeltrainer 1 krijgt opdrachten/aanwijzingen ten aanzien 
van het klaarzetten van materialen en eenvoudige 
sporttechnische instructies. 
De rol van de Wandeltrainer 1 is het conform opdracht zorgen 
voor het materiaal, zorgdragen voor de sportieve sfeer en voor 
de veiligheid van de (kwetsbare) wandelaars en sportomgeving. 
De Wandeltrainer 1 draagt geen eindverantwoordelijkheid. 

Complexiteit De werkzaamheden zijn van eenvoudige aard. Het betekent 
bijvoorbeeld het klaar zetten van materiaal voor 
standaardsituaties of op grond van duidelijke instructies. 

Betrokkenen De Wandeltrainer 1 heeft in de uitvoering van deze taak te 
maken met de verantwoordelijke sportleider en de wandelaars. 

(Hulp)middelen  

Kwaliteit proces en resultaat De kwaliteit van het proces en resultaat wordt beoordeeld aan de 
hand van de volgende factoren: 
- De juiste materialen zijn op het gewenste moment beschikbaar; 
- verantwoordelijke sportleider is aanwezig; 
- spel- en gedragsregels zijn bij iedereen bekend. 

Keuzes en dilemma's  Het dilemma bij deze kerntaak is: 
- Wel / niet afwijken van instructies naar aanleiding van 
onverwachte situatie.  

 

4.3 Kerntaak 3. Zorgt voor maatregelen     

Proces   Deze kerntaak heeft betrekking op het werkproces: arrangeren 
sportomgeving. De Wandeltrainer 1: 
- Inventariseert wat en wie mee moeten naar een evenement of 
wandelsportactiviteit; 
- Overlegt  met anderen (ouders) over vervoer van materiaal en 
personen; 
- Handelt evenementformaliteiten af; 
- Informeert de verantwoordelijke sportleider over het verloop.  

Rol/ verantwoordelijkheden De Wandeltrainer 1 is verantwoordelijk voor het vervoer en krijgt 
van de verantwoordelijke sportleider instructies. 
 De Wandeltrainer 1 functioneert onder verantwoordelijke 
sportleider (3 of hoger) en is aan deze verantwoording schuldig.  

Complexiteit Voor deze kerntaak  kunnen de volgende complicerende 
factoren aan de orde zijn: 
- Verschil in waarden en normen rondom omgangsvormen 
- De ouders willen/kunnen niet meehelpen met vervoer; 
- De ouders zijn te weinig of teveel betrokken.  

Betrokkenen De Wandeltrainer 1 heeft in de uitvoering van deze taak te 
maken met de verantwoordelijke sportleider, de wandelaars en 
hun ouders. 

(Hulp)middelen Naast vervoer zijn geen specifieke hulpmiddelen nodig. 



 

Kwaliteit proces en resultaat De kwaliteit van het proces en resultaat wordt beoordeeld aan de 
hand van de volgende factoren: 
- Het vervoer is op het juiste moment beschikbaar; 
- Formaliteiten worden conform de regels afgehandeld. 

Keuzes en dilemma's  De keuzes en dilemma’s bij deze kerntaak zijn: 
- Wel/niet aanspreken van ouders op betrokkenheid; 
- Wel/niet (door)gaan bij onverantwoorde omstandigheden; 
- Wel/niet aanspreken op afmeldingen.  

 

5. BEROEPSCOMPETENTIES      

1. Waarborgen veiligheid  

2. Assisteren bij sportactiviteiten 

3. Zorgen voor maatregelen  

 

5.1 Beroepscompetentie 1. Waarborgen veiligheid   

De Wandeltrainer 1 is in staat op een adequate manier te zorgen voor de sportieve sfeer, hygiëne 
en veiligheid van wandelaars bij zowel trainingen/lessen als evenementen/toetssituaties volgens 
de aanwijzingen van de verantwoordelijke sportleider. 

Succescriteria  

Proces  Benadert wandelaars op een positieve wijze 

Spreekt wandelaars aan op hun (sport)gedrag 

Signaleert onveilige situaties en meldt die aan de 

verantwoordelijke sportleider 

Ziet toe op het naleven van de hygiëne 

Resultaat  Sportieve en veilige sfeer 

 

5.2 Beroepscompetentie 2. Assisteren bij sportactiviteiten 

De Wandeltrainer 1 is in staat op een adequate manier, in overleg met de verantwoordelijke 
sportleider, te assisteren bij trainingen/lessen. 

Succescriteria 

Proces  Volgt aanwijzingen van verantwoordelijke sportleider op 

Draagt bij aan het bereiken van het doel van de sportactiviteit 

Gaat correct om met materialen 

Resultaat  Plaatsing materiaal verloopt conform instructies 

Uitvoering bij lessen/trainingen verloopt conform opdracht 

 

5.3 Beroepscompetentie 3. Zorgen voor maatregelen 

De Wandeltrainer 1 is in staat op een adequate manier, in overleg met de verantwoordelijke 
sportleider, het vervoer te regelen en formaliteiten bij evenementen / toetsen conform de regels af 
te handelen. 

Succescriteria 

Proces  Inventariseert de benodigde materialen 

Maakt afspraken met anderen over het vervoer van personen 

en/of materialen 

Stelt alle betrokkenen op de hoogte van gemaakte afspraken 

Handelt de formaliteiten af 

Werkt samen met andere betrokkenen 

Rapporteert aan de verantwoordelijke sportleider  

Resultaat  Correct ingevulde inschrijfformulieren 

Vervoer is geregeld 

 

6. Burgerschapscompetentie  

De Wandeltrainer 1 is in staat op adequate manier een voorbeeldfunctie te vervullen 



 

Succescriteria 

Proces/resultaat  Gaat correct om met alle betrokkenen 

Komt afspraken na 

Houdt zich aan de beroepscode 

Vertoont voorbeeld gedrag op en rond de sportlocatie 

Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie 

De burgerschapscompetentie maakt integraal deel uit van de beroepscompetenties.   
 

7. Leercompetentie  

De Wandeltrainer 1 is in staat om op adequate manier hulpvragen te verwoorden en deskundigen 
dan wel kennisbronnen te raadplegen. 

Succescriteria 

Proces/resultaat Reflecteert op het eigen handelen in de praktijk  

Vraagt hulp en bevestiging 

De leercompetentie maakt integraal deel uit van de beroepscompetenties.  
 
 


