INFORMATIE OPLEIDING SCHERMLERAAR 2017 - 2018
datum: 30-05-2017

Onderwerp: Opleiding Schermleraar Niveau 2 t/m 4
• Op woensdag avond 28 juni 2017 zal er wederom een start worden gemaakt met de cursus
schermleraar niveau 2 t/m 4. (introductie en voorlichtingsavond) Lokatie: Gerrit
Th.Rotmanlaan 28 te Almere. Aanvang: 19.00 uur
• Het doel van deze cursus is het op een hoog niveau opleiden van (assistent) schermleraren.
• De opleiding voor niveau 2 duurt 1 jaar. De opleidingen voor niveau 3 en 4 duren 2 jaar
• In principe zal er elke maand een cursusdag zijn. (Veelal de zaterdag)
• Van de cursisten wordt een hoge mate van zelfstandigheid en inzet verwacht.
• De a.s. schermleraren worden breed opgeleid. Een goede eigen vaardigheid op de diverse
wapens aan het begin van de cursus is een vereiste. Verder zal er o.a. aandacht besteed
worden aan vakken zoals anatomie, trainingsleer, mentale training enz.
• Een groot deel van de opleiding zal decentraal op een schermvereniging in de buurt plaats
vinden. Een lijst van de op dit moment bekende opleiders (Leercoaches/ praktijkbegeleiders ,
experts en PVB beoordelaars) vindt u in de bijlage. Alle cursisten moeten een
praktijkbegeleider hebben. (Niveau 4 tenminste 2 praktijkbegeleiders)
• Docenten van de opleiding: Maître AJ van der Weg, Maître L. Sannen, Maître J. Divendal,
Maître G. Derop.
In het navolgende document treft u alle belangrijke informatie aan over de komende opleiding:
1.
2.
3.
4.
5.

Vorm en inhoud van de opleiding
Beroepsstandaard voor de Schermleraar
Niveau’s van de opleiding
Toetsing / Examen
Inschrijven
Inschrijfformulier
Bijlage 1: literatuurlijst met kostenindicatie

1. Vorm en inhoud van de opleiding
Het grootste deel van de opleiding van de aankomende schermleraar zal op de schermvereniging
plaats vinden middels lesbeoordelingen en ‘hands-on’ begeleiding. Dit wordt gedaan door een
“praktijkbegeleider”. Dit is een ervaren schermleraar die het niveau heeft om dit bij de student te
kunnen doen. Deze moet door de student in principe zelf worden gevraagd om in die hoedanigheid
te helpen. Een praktijkbegeleider is zeer belangrijk omdat de opleiding anders niet op goede wijze
kan worden gevolgd.
Op de voorlichtingsavond d.d. 28 juni 2017 is de aanwezigheid van de praktijkbegeleiders verplicht!!
Tijdens deze opkomstavond zal er o.a. een motivatiegesprek plaats vinden en een eigen
vaardigheidstest op 1 of meerdere wapens.
Deze “aankomende” praktijkbegeleiders krijgen hier samen met de aankomende cursisten een
uitleg zodat een ieder volgens dezelfde regels en visie te werk gaat.
De opleiding zal voortdurend geëvalueerd en verder ontwikkeld worden, en er zal met name
aandacht worden besteed aan een visie op een leven lang leren / coachen. De taak van de
praktijkbegeleider / docent is veelomvattend zo zal hij/zij mogelijk als expert, leercoach,
praktijkbegeleider en als PvB (Proeve van bekwaamheid) beoordelaar actief zijn.
Bij een goede inzet van de cursist, een centrale opleiding en permanente educatie van de opleiders
en praktijkbegeleiders zal de kwaliteit hoog zijn. Een aantal onderwerpen worden centraal
georganiseerd. Voorbeelden daarvan zijn een cursus Mentaal Coachen, didactisch begeleiden,
didactiek, methodiek, eigen vaardigheid, optreden als scheidsrechter, kanjertraining en sport / spelen trainingsvormen enz.
Na afronding van de cursusdag voor de praktijkbegeleiders kunnen alle aspirant leraren van niveau 2
t/m 4 indien mogelijk op elk moment gaan shoppen bij de (evt.) dichtstbijzijnde praktijkbegeleider /
opleider in de buurt. Indien zij een hoofdstuk afgesloten hebben dan wordt dat genoteerd door de
Praktijkbegeleider/ leercoach/ Opleider/ PVB beoordelaar incl. handtekening. (portfolio) Indien de
cursist alles gedaan heeft (portfolio’s, certificaten en e.v.t. vrijstellingen) dan wordt er examen
aangevraagd.
Veel van de vereiste oefenstof kan men zelfstandig leren. Bijvoorbeeld cursus EHBO, het lezen van
de diverse boeken, anatomie, fysiologie, pedagogiek, kennis wedstrijdreglement, geschiedenis enz..
Voor andere onderwerpen zoals b.v een cursus mentale training, kanjertraining, didactisch
begeleiden,ethiek enz. zal gemiddeld 1 x per maand een cursusdag(en) georganiseerd worden
waarbij een minimale opkomstplicht geldt van 80 %.
Er wordt competentie gericht opgeleid. Vooraf wordt bij elke cursist bepaald welke competenties de
cursist al bezit. Aan de hand hiervan wordt het instapniveau bepaald. Voorbeeld: ex - Topsporters /
Leraren lichamelijke opvoeding / Sportleiders CIOS / ROC sport en bewegen.
Frequentie van de opleidingen:
8 tot 10 maal per jaar wordt er een cursusdag gepland. Meestal op zaterdag en mogelijk incidenteel
tijdens de avonduren.

2. Beroepsstandaarden voor de schermleraar
Er wordt o.a. opgeleid aan de hand van de 7 bekwaamheidseisen uit de wet BIO. Deze zijn
geformuleerd in competenties
1. De leraar heeft inter-persoonlijke verantwoordelijkheid. (leef en werkklimaat,
samenwerking, zelfstandigheid)
2. De leraar heeft pedagogische verantwoordelijkheid. (Ontwikkeling van het kind sociaal,
emotioneel en moreel. Rekening houdend met culturele verschillen. Veilige en stimulerende
leeromgeving.)
3. De leraar heeft (vak)inhoudelijke verantwoordelijkheid
4. De leraar heeft organisatorische verantwoordelijkheid
5. De leraar heeft verantwoordelijkheid in het samenwerken met collega’s
6. De leraar heeft verantwoordelijkheid in het samenwerken met de omgeving van de
schermschool. (Goede communicatie ouders)
7. De leraar is verantwoordelijk voor zijn eigen professionele ontwikkeling
De leraren niveau 2 en 3 oude stijl ( alle opleidingen voor 2012) zullen in principe alle elementen
genoemd in niveau 1 t/m 3 moeten beheersen voordat zij kunnen doorstromen naar niveau 4.
(Denk o.a. aan theorie wedstrijdreglement, optreden als scheidsrechter, geschiedenis, enz.)
Beroepscompetentie overzicht Opleiding Schermleraar
o.a. de volgende competenties komen in de diverse cursussen aan de orde. (voor niveau 2 worden
een aantal onderwerpen niet behandeld)

Beroepscompetenties
Stimuleren sportieve ontwikkeling van sporters
Geven van trainingen/ lessen
Coachen bij wedstrijden/ toetsen
Organiseren (Assisteren) bij activiteiten in de sportorganisatie
Aansturen sporttechnisch kader. (m.u.v. niveau 1 en 2)
Burgerschapscompetentie
Leercompetentie
Geschiedenis van het schermen
Eigen Vaardigheid
Pedagogiek
Psychologie
Vakliteratuur
Maken van een jaarplan . (m.u.v. niveau 1 en 2)
Beheersen van de oefenstof sabel (afhankelijk van het niveau)
Beheersen van de oefenstof degen (afhankelijk van het niveau)

Beheersen van de oefenstof floret (afhankelijk van het niveau)
EHBO/Reanimatie
Handboek Schermer
Kennis technisch wedstrijdreglement en optreden als scheidsrechter
Kanjertraining
Maken van een profielwerkstuk
Elementaire trainingsleer

3. NIVEAU’s
Er zijn 5 niveaus: 1 t/m 5
Niveau 1 Animateur

Niveau 2 Moniteur

Niveau 3 Prevot
Niveau 4 Maître

Niveau 5 Topcoach

Opvang nieuwe leerlingen, ouders, basisbegrippen en handelingen e.d.
Minimum leeftijd op datum examen is 16 jaar. Deze opleiding wordt op
dit moment niet gegeven.
Je geeft les onder begeleiding van een schermleraar op 1 of meerdere
wapens. Je hebt een goede eigen vaardigheid op 1 of meerdere
wapens.
Je hebt een goede eigen vaardigheid op tenminste 1 wapen
Je hebt een uitstekende eigen vaardigheid op tenminste 1 wapen.
Je kunt leerlingen op regionaal en nationaal niveau trainen.
Instroomeis: Havo/VWO of gelijkwaardig denkniveau.
Topsportregeling: In sommige gevallen kan bij gebleken geschiktheid
een ex-topsporter (gedurende tenminste 5 jaar deel uitgemaakt
hebbende van het nationale team) direct instromen in het niveau 4
programma.
Als 4 maar nu kun je schermers begeleiden naar een internationaal
niveau. Hiervoor worden er o.a. cursussen gegeven op de Hoge school
van Amsterdam en het Hanze instituut voor sportstudies, ook is er een
cursus voor talentcoach/topsportcoach 5.(HBO Niveau).

4. Toetsing/ examen
De toetsing wordt uitgebreid toegelicht in de toetsdocumenten Kwalificatiestructuur Sport van de
Akademie voor sportkader (op te vragen bij Hoofd opleidingen). Het examen wordt afgenomen
onder auspiciën van de KNAS, vertegenwoordigd door de toetsingscommissie:
De toetsingcommissie is ingesteld door het bestuur van de KNAS en bestaat uit de volgende leden:
• Hr. R.Wolthuis
• Hr.R.Janssen
• Hr. J. VanderVoodt
De toetsingscommissie is met name verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de toetsing.

4.a Praktijk examen individueel en klassikaal lesgeven.
Aan het einde van de opleiding wordt er een eindtoetsing georganiseerd. Deelgenomen kan worden
door kandidaten die:
• alle genoemde oefenstof beoefend/bestudeerd hebben, en die dit kunnen aantonen a.d.h.v.
een volledig ingediend portfolio/ certificaten voorzien van de handtekeningen van de diverse
opleiders, én
• die aan tenminste 80% van alle cursusdagen hebben deelgenomen.
Dit examen bestaat uit een gedeelte praktijk t.w.
• Het geven van een klassikale Warming-up. De opdracht wordt afhankelijk van het niveau 60
minuten (niveau 3 en 4) tot 2 weken (niveau 2) van te voren bekend gemaakt.
• Het geven van een klassikale en/ of individuele les op 1 of meerdere wapens. De opdracht
wordt afhankelijk van het niveau 60 minuten (niveau 3 en 4) tot 2 weken (niveau 2) van te
voren bekend gemaakt.
Er zijn tenminste 3 beoordelaars.
Het eindcijfer moet minimaal 55 punten zijn (van de 100).
Men heeft 3 herkansingen, over een periode van maximaal 2 jaar. Hiervoor hoeft niet extra te
worden betaald.

4.b Theorie:
Gedurende de opleiding worden de theoretische vakken getoetst middels een schriftelijke /
mondelinge toets. Bovendien moet men van een aantal te lezen boeken een verslag maken.
Voor alle onderdelen moet tenminste een voldoende worden gehaald (55 punten of meer)
Er is een lijst gemaakt van leraren met de juiste licentie. Bij twijfel over de juiste competenties kan
er eenmalig een aanpassing plaatsvinden van de licentie. (alleen naar een hogere licentie) Deze lijst
is op te vragen bij hoofd opleidingen KNAS.

5. Inschrijven:
Alle KNAS leden van 16 jaar en ouder kunnen zich voor de diverse cursussen opgeven mits zij van
onbesproken gedrag zijn. Hiertoe dienen zij desgevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag te
overleggen (VOG).
De opgave moet voorzien zijn van een uitgebreid CV. Aan de hand van dit CV zal er een
intakegesprek plaats vinden, waarna samen met de leercoach het niveau van de desbetreffende
cursist vastgesteld wordt en de nog te behalen competenties zullen worden beschreven..
Kosten van de diverse opleidingen:
• Niveau 2: € 325,00
• Niveau 3: € 575,00
• Niveau 4: € 675,00 Sportspecifieke gedeelte
Voor de diverse cursussen zijn er nog extra kosten zoals het kopen van diverse boeken en het
volgen van b.v een internetcursus EHBO. Deze kosten zijn veelal eenmalig.
Voor niveau 4 wordt er vanuit het NOC/NSF nog gedurende een 15 tal avonden een generieke
(sporttakoverstijgende) opleiding gegeven. De kosten hiervoor zijn ongeveer € 1300,00 Deze
cursussen worden gegeven in o.a. Amsterdam en Zwolle
Let op er kan alleen aan de diverse cursussen deelgenomen worden indien men bij de intake een
goede eigen vaardigheid heeft op tenminste 1 wapen Zie algemene eisen kandidaat.
In principe wordt men opgeleid op één wapen. Na het behalen van het examen kan men tijdens de
opleidingsdagen gedurende 6 maanden een bijscholing krijgen op een ander wapen, zonder dat
hiervoor hoeft te worden bijbetaald.
Algemene eisen
Kandidaat:
Minimale Leeftijd op het
moment van slagen
Eigen
Vaardigheidsniveau bij
aanvang van de cursus
(een lijst met de te
beheersen vaardigheden
kunt u opvragen via de
mail advdweg@xs4all.nl)
Minimaal
Opleidingsniveau
(of gelijkwaardige
opleiding/denkniveau)
Maximale
opleidingsduur
Lidmaatschap
Burgerschapcompetenties. Men
onderschrijft de
richtlijnen van NL-Coach
Tussenruimte tussen de
diverse opleidingen

Niveau 2
Moniteur
16 jaar

Niveau 3
Prévôt
18 jaar

Niveau 4
Maître
21 jaar

Kan de oefenstof
behorende bij de
gele en rode
brassard aan het
begin van de
cursus goed
demonstreren
(op 1 wapen)
DBL
KBL
GL

Kan de oefenstof
behorende bij de gele
t/m de oranje brassard
aan het begin van de
cursus goed
demonstreren (op 1
wapen)

Kan de oefenstof
behorende bij de gele
t/m de oranje brassard
aan het begin van de
cursus uitstekend
demonstreren (op 1
wapen)

1 jaar

2 jaar

2 jaar

KNAS
VOG

KNAS en NAS
VOG
Lid van NL Coach

KNAS en NAS
VOG
Lid van NL Coach

Geen

Geen

Tenminste 3 jaar
aantoonbare ervaring
als Prêvot

TL of overgang 3-4
Havo/HBO)/VWO of
HAVO / of gelijkwaardig gelijkwaardig
denkniveau.
denkniveau

Geïnteresseerden kunnen zich voor 15 juni 2017 aanmelden voor een van de cursussen bij KNAS Opleidingen
t.a.v. Maître Ad van der Weg: E-mail adres: advdweg@xs4all.nl i.a.a. directeur@knas.nl

OPGAVEFORMULIER
Naam
Voornaam
Geboortedatum
Straat + Huisnummer
Postcode
Plaats
KNAS Nummer
Telefoonnummer 1
Telefoonnummer 2
E-mail adres
Ik geef mij op voor de cursus schermleraar: (aankruisen svp)
Schermleraar Categorie

2

3

4

Noot: 2 = Moniteur. 3 = Prévôt 4 = Maître
Ik schrijf in voor het wapen (s)
Kunt u een beschrijving geven van uw
schermactiviteiten / resultaten tot dusver
Bij welke club (s) schermt u?
Heeft u al lesgeefervaring? Zo ja hoe lang
en op welke wapens
Heeft u een lerarendiploma. Zo ja welke
vakken
Wie gaat uw praktijkbegeleider worden
Heeft uw praktijkbegeleider de cursus
praktijkbegeleider al gedaan?
Geef aan welke (school)diploma’s u heeft.
(op de 1e opkomstdag graag kopieën
meenemen!)
Dit formulier opsturen naar (foto bijvoegen)
Hoofd Opleidingen KNAS
Maître AJ van der Weg via de mail advdweg@xs4all.nl i.a.a. directeur@knas.nl

Bijlage 1: Literatuurlijst met kostenindicatie
Kosten Boeken (1e hands) (Schatting)

Niveau Niveau Niveau

Veel boeken zijn 2e hands te verkrijgen via o.a bol.com (of bij
oud cursisten)

2

3

4

x

x

x

EHBO cursus via Internet

€ 35,00

Boek Action Type Totaal Coachen van Jan Huijbers en Peter
Murphy

€52,50

Boek kanjers in de sport (niveau 1 t/m 4) €10,00

€10,00

x

x

X

Boek het menselijk lichaam voor Dummies

€ 14,95

x

x

X

1 Boek gele brassard te bestellen bij de KNAS

€ 12,50

x

x

x

1 Boek rode brassard te bestellen bij de KNAS

€ 12,50

x

x

x

1 Boek blauwe brassard te bestellen bij de KNAS

€ 12,50

X

X

X

1 Boek groene brassard te bestellen bij de KNAS

€12,50,

x

x

1 Boek bruine brassard te bestellen bij de KNAS

€12,50

x

x

Boek het Puberende brein van Eveline Crone

€ 15,00

x

x

Boek Laszlo Szabo Schermen een meesterwerk voor beoefenaar
en leraar

€ 22,50

x

x

Boek understanding Fencing door Zbigniew Czaikowski

€ 35,00

Boek Elementaire Trainingsleer en trainingsmethoden Tjaart
Kloosterboer

€ 20,00

Boek Athletic Skills Model voor een optimale talentontwikkeling
Rene Wormhout, Jan Willem Teunissen, Geert Savelbergh ibsn
978-90-5472-220-5

€ 45,00

Boek Psychological processes in Fencing One touch at the time
Aladar Kogler

€20,00

x

x

x
x

x

x

X

X

x

