
  

Informatie praktijkbegeleider 

Praktijkbegeleiding 

Praktijkbegeleiders zijn mensen die dicht bij de deelnemer staan en kunnen zorgen voor een leerzame, 

inspirerende en effectieve stage. KWBN hecht veel waarde aan professionele praktijkbegeleiders. Actieve 

deelnemers aan de opleiding kunnen op hun beurt de praktijkbegeleider inspireren met nieuwe inzichten vanuit 

de opleiding. Ideaal gesproken is er een enthousiaste uitwisseling van ervaringen. 

Wat doet een praktijkbegeleider? 

De praktijkbegeleider begeleidt de deelnemer gedurende de opleiding en ondersteunt hem of haar bij het 

sportfolio. De praktijkbegeleider stelt samen met de deelnemer leerdoelen op voor de start van de opleiding en 

begeleidt hem/haar met de uitvoering van de praktijkopdrachten. Hij/zij begeleidt bij het uitvoeren van de 

trainingen, voert reflectiegesprekken en geeft de deelnemer voldoende ruimte om invulling te geven aan haar of 

zijn eigen leerproces.   

Waar vindt de praktijkbegeleiding plaats? 

De deelnemer doet de opdrachten met de wandelaars uit de toegewezen groep. In de meeste gevallen zal de 

deelnemer de praktijkopdrachten uitvoeren tijdens de trainingen op locatie.  

Praktijkbegeleiders voor Wandeltrainer 2 

Iedere Wandeltrainer 3 of professionele docent (Sport en bewegen, ALO, CIOS) kan een Wandeltrainer 2 

begeleiden. De begeleiding beperkt zich tot het delegeren van drie trainingsopdrachten en het geven van 

feedback. De feedback wordt mondeling gegeven, de Wandeltrainer maakt daar zelf een verslag van. De 

praktijkbegeleider van Wandeltrainer 2 ontvangt geen vergoeding, maar verkrijgt wel 2 licentiepunten per 

deelnemer, met een maximum van 6 licentiepunten per jaar.  

Scholing praktijkbegeleiders voor Wandeltrainer 3 

KWBN werkt samen met de Atletiekunie op het gebied van opleidingen, bijscholingen en licenties. Nieuwe 

praktijkbegeleiders kunnen een leertraject volgen om de begeleiding van de deelnemers te optimaliseren en 

kwalitatief te waarborgen. Het leerproces van de praktijkbegeleider vindt plaats in de praktijk, gedurende de stage 

van de deelnemer. Elke praktijkbegeleider ontvangt een reader over praktijkbegeleiding. In deze reader staat veel 

informatie over begeleiding, die de praktijkbegeleider helpt om zijn taken zo goed mogelijk uit te voeren.  

Op één van de contactdagen van de opleiding Wandeltrainer 3 wordt een speciale bijeenkomst voor de 

praktijkbegeleiders gehouden. Hier wordt onder meer het leertraject van de deelnemer besproken.  

Wil je een officiële kwalificatie als praktijkbegeleider? 

Alleen wandeltrainers op niveau 3 kunnen de officiële kwalificatie praktijkbegeleider behalen. Om je te kwalificeren 

als Praktijkbegeleider in de Sport zijn er opdrachten opgesteld. De opdrachten bestaan uit verschillende taken. 

Wanneer de opdrachten met goed gevolg worden afgerond, ontvang je het certificaat Praktijkbegeleider in de 

Sport. De  praktijkbegeleider levert Proeve van Bekwaamheid 4.4 ‘Bevorderen competentieontwikkeling’ in bij 

e.voet@kwbn.nl .  

Aan de beoordeling van Proeve van Bekwaamheid 4.4 zijn geen kosten verbonden.  

Het deelnemen aan de bijeenkomst als praktijkbegeleider bij de Wandeltrainer 3 opleiding en het behalen van de 

kwalificatie levert 4 licentiepunten op. 

Voor de kwalificatie moet je drie opdrachten inleveren. Klik op de link voor de drie opdrachten en voor de Proeve 

van Bekwaamheid 4.4 

 

mailto:e.voet@kwbn.nl
https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/thema/opleidingen/Opdrachten%20PvB%204.4%20praktijkbegeleiders%20tbv%20kwalificatie.pdf
https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/thema/opleidingen/PvB%204.4.pdf
https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/thema/opleidingen/PvB%204.4.pdf


 

Vergoeding  

KWBN stelt voor haar gekwalificeerde praktijkbegeleiders van Wandeltrainer 3 een vergoeding van € 80,00 

beschikbaar. Indien een praktijkbegeleider nog niet is gekwalificeerd, ontvangt hij nog geen vergoeding.  

Om een declaratieformulier te downloaden sluit dit bestand en klik op de link declaratieformulier.  

Aanmelden praktijkbegeleider 

Een deelnemer moet zelf op zoek gaan naar een praktijkbegeleider. Ook de Atletiekunie beschikt over een 

groot bestand van praktijkbegeleiders, meestal gekoppeld aan een atletiekvereniging. 

Uiteraard kan KWBN bemiddelen als er geen praktijkbegeleider wordt gevonden. 

Indien de praktijkbegeleider instemt met de samenwerking, kan de praktijkbegeleider worden aangemeld via het 

digitale aanmeldformulier praktijkbegeleider. 

 

Vragen? 

Neem contact op met Eric Voet / e.voet@kwbn.nl  

 

 

https://fd8.formdesk.com/kwbn/Inschrijfformulier_Praktijkbegeleider
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