EVC scan niveau 3
Vul deze scan in om te bepalen of je eventueel in aanmerking komt voor een EVC-traject bij je bond.

Naam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
E-mailadres *
Bond *

<maak uw keuze>

Hoogst genoten opleiding (en richting)
Huidige beroep of opleiding

STIMULEERT SPORTIEVE ONTWIKKELING VAN (JEUGDIGE) SPORTERS
Ik ben in staat om sporters te begeleiden bij hun sportieve
ontwikkeling

Ja

Ik onderhoud een functionele relatie met de sporters en in
het geval van jeugdigen betreft ook met hun ouders

Ja

Ik observeer de ontwikkeling van de sporters en geeft
feedback, informatie en advies

Ja

Ik werk mee aan het vinden van oplossingen wanneer zich
knelpunten voordoen in de sportieve ontwikkeling

Ja

Ik zorg ervoor dat de verschillende sporters zo goed mogelijk
aan hun trekken komen

Ja

Ik zorg ervoor dat de sporter leert nadenken over de
sportsituatie en de deelname van zichzelf en de anderen
daaraan

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

GEEFT TRAININGEN/LESSEN
Ik ben in staat om langere-termijndoelen te realiseren

Ja
Nee

Ik stel een (meer)jaarplan op

Ja
Nee

Ik verzorg trainingen/lessen, gericht op de elementaire
vaardigheden

Ja

Ik geef training/les aan individuen en/of groepen sporters

Ja

Nee

Nee
Ik richt de training/les zo in dat ze recht doet aan alle
sporters

Ja

Ik analyseer de beginsituatie en formuleer concrete doelen

Ja

Nee

Nee
Ik zorg ervoor dat de doelstellingen met betrekking tot
technische, tactische, mentale en conditionele elementen
geïntegreerd aan bod komen

Ja

Ik sta model voor wat betreft het in acht nemen van
veiligheidsregels en fair play

Ja

Ik evalueer zowel het leerproces als -resultaat en stelt
zonodig de trainings-/lesplanning bij

Ja

Nee

Nee

Nee

COACHT BIJ WEDSTRIJDEN/TOETSEN
Ik begeleid individuele sporters en teams dusdanig dat ze
maximaal presteren tijdens wedstrijden of toetsen

Ja

Ik houd rekening met alle factoren die van invloed zijn op de
prestatie.
Dit zijn in de eerste plaats de kwaliteiten/vorm van de eigen
sporters en die van de tegenstanders.
Maar ook de omstandigheden waaronder de wedstrijd
plaatsvindt, zowel wat betreft accommodatie en
weersomstandigheden als de organisatie, spelen een rol

Ja

Ik houd rekening met mijn eigen kwaliteiten als coach

Ja

Nee

Nee

Nee
Ik beslis als coach bij teamsporten over de te spelen tactiek
en de daarbij passende teamopstelling

Ja

Ik coach, indien de reglementen het toestaan, de spelers
tijdens de wedstrijd

Ja

Ik evalueer en bespreek met de sporter(s) het verloop en
resultaat van de wedstrijd

Ja

Nee

Nee

Nee

NEEMT VAARDIGHEIDSTOETSEN AF
Ik ben in staat om te beoordelen of sporters gezien hun
vaardigheid in aanmerking komen voor een bepaald
vaardigheidsbewijs

Ja

Ik observeer de verrichtingen van de sporters en bepaalt het
vaardigheidsniveau

Ja

Ik geef na afname feedback, informatie en advies aan de
sporter

Ja

Nee

Nee

Nee

ORGANISEERT ACTIVITEITEN IN DE SPORTORGANISATIE
Ik ben in staat om een bijdrage te leveren aan het
versterken van het verenigingsaanbod

Ja

Ik organiseer hiertoe nieuwe of nevenactiviteiten en zorgt
ervoor dat de benodigde randvoorwaarden bekend zijn

Ja

Ik geef aanwijzingen over de inrichting van de
trainingssituatie en de keuze en het gebruik van de
materialen

Ja

Ik werk bij het organiseren samen met andere kaderleden en
rapporteer aan degene die de eindverantwoordelijkheid
draagt

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

STUURT SPORTTECHNISCH KADER AAN
Ik ben in staat om aan de sportleiders 1 opdrachten en
aanwijzingen te geven

Ja

Ik geef de sportleiders 2 supervisie

Ja

Nee

Nee
Ik draag bij aan de ontwikkeling van het kader

Ja
Nee

* = Invoer verplicht

