EVC scan niveau 4
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 SPECIFIEKE (GROEPEN) SPORTERS
Ik ben in staat om specifieke (groepen) sporters dusdanig te
begeleiden dat ze zich
maximaal kunnen ontplooien

Ja

Ik versterk op planmatige wijze de zelfstandigheid en
mentale weerbaarheid van
specifieke (groepen) sporters en -teams

Ja

Ik begeleid de sporters bij hun sportloopbaanontwikkeling

Ja

Nee

Nee

Nee
Ik adviseer en ondersteun de specifieke (groepen) sporters
en wanneer het jeugdige sporters betreft hun ouders op het
gebied van de leef- en trainingssituatie

Ja

Ik help de sporter bij het eigen maken van waarden en
normen om (top)sport te kunnen bedrijven

Ja

Ik zoek bij knelpunten samen met de sporter(s) naar
oplossingen

Ja

Nee

Nee

Nee

GEEFT TRAININGEN/LESSEN AAN SPECIFIEKE (GROEPEN) SPORTERS
Ik ben in staat om specifieke (groepen) sporters zodanig te
trainen dat zij zich maximaal kunnen ontplooien. De
prestaties kunnen zichtbaar worden in een wedstrijd, maar
ook in een demonstratie of examen

Ja

Ik combineer technische, tactische, mentale en fysieke
factoren, maar ook materiaaltechnische factoren in de
training

Ja

Ik werk samen met andere trainers en roept zo nodig hulp in
van deskundigen

Ja

Nee

Nee

Nee

COACHT SPECIFIEKE (GROEPEN) SPORTERS
Ik ben in staat om sporters maximaal te laten presteren

Ja
Nee

is in staat om de factoren die van invloed zijn op de prestatie
te analyseren. 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 maak optimaal gebruik van mijn eigen kwaliteiten

Ja

Nee

Nee
Ik bepaal in overleg met de sporters de te spelen
(team)tactiek en de daarbij passende teamopstelling

Ja

Nee
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

SCOUT SPORTERS
Ik beoordeel aan de hand van de voor zijn sport ontwikkelde
criteria of sporters in aanmerking komen voor een verdere
ontwikkeling in de sport

Ja

Ik beoordeel de huidige prestaties, motivatie, aanleg en
ontwikkelingspotentie

Ja

Ik rapporteer aan de belanghebbenden

Ja

Nee

Nee

Nee
Ik zet een langetermijnplan voor talentontwikkeling op

Ja
Nee

ONTWIKKELT EN VOERT SPORTTECHNISCH BELEID UIT
Ik ben in staat om richting te geven aan het sporttechnische
beleid van de sportorganisatie waarvoor ik werkzaam ben

Ja
Nee

WERKT MET BEGELEIDINGSTEAM SAMEN EN ONDERHOUDT EXTERNE CONTACTEN
Ik stel een begeleidingsplan op voor een team of individuele
sporter

Ja

Ik werk intensief samen met de leden van het
begeleidingsteam rondom sporters en teams

Ja

Ik regel alle zaken rondom de organisatie van de wedstrijd of
laat deze regelen

Ja

Nee

Nee

Nee

BEVORDERT COMPETENTIEONTWIKKELING VAN SPORTTECHNISCH KADER
Ik ben in staat om de deskundigheid van het sporttechnische
kader van de organisatie op niveau te houden en te
verbeteren

Ja

Ik voer eenvoudig onderzoek zelfstandig uit

Ja

Nee

Nee
* = Invoer verplicht

