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1. Inleiding

Welkom bij het docentenkorps van de Vlaamse Trainersschool (VTS) ! Wij zijn blij je te mogen opnemen
in ons team van meer dan 1.000 docenten in ongeveer 50 sporttakken. Als docent speel je een centrale
rol in het opleiden van nieuwe trainers en draag je dus een grote verantwoordelijkheid. Bovendien
ben je een belangrijke schakel in de imagovorming van jouw sporttak, de VTS en de kwaliteit van
haar opleidingen. Absolute prioriteit in het docentenbeleid van VTS is om docenten zo goed mogelijk
te ondersteunen. Zit je met vragen, suggesties of onduidelijkheden? Dan mag je dat steeds melden
aan vts@sport.vlaanderen.
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2. De docent binnen de VTS-structuur

De Vlaamse Trainersschool (VTS) is een samenwerkingsverband tussen
•

Sportsector (SF), via de sportfederaties en de koepelorganisatie Vlaamse Sportfederatie

•

Sport Vlaanderen (SV)

•

De

onderwijssector

(OND),

via

de

Vlaamse

universiteiten

en

hogescholen

(vertegenwoordigd door de liaisons)

Figuur 1: Schematische voorstelling van de VTS-structuur
(SF = sportfederatie, SV = Sport Vlaanderen, OND = onderwijs, CV = cursusverantwoordelijke,
DCS = denkcelsecretaris, M = module, D = docent, SM = stagementor).
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LO

De Strategische Stuurgroep VTS bepaalt de ‘koers’ van de VTS (visie, missie en strategische
doelstellingen). Daarnaast is de Taskforce VTS verantwoordelijk voor de operationele beleidssturing
en -uitvoering.
Per sporttak bestaat er één denkcel. Deze wordt geleid door de Directeur Sportkaderopleiding (DSKO)
aangevuld met twee of drie vertegenwoordigers van de sportsector, twee van Sport Vlaanderen en
twee van de onderwijssector. De denkcel heeft volgende taken:
•

Opleidingsstructuur met verschillende opleidingstrajecten creëren.

•

Opleidingsstramienen, bijhorende toelatingsvoorwaarden en vrijstellingen ontwerpen.

•

Cursussen en bijscholingen inhoud geven, plannen en organiseren.

•

Kwaliteit van cursussen en bijscholingen bewaken.

Naast de denkcellen bestaan er ook enkele Permanente Overlegorganen rondom de begeleidings- of
beroepsgerichte opleidingen die de VTS organiseert. Zij werken op dezelfde manier als de denkcellen.
Bij elke cursusorganisatie vind je verschillende rollen terug:
•

Cursusverantwoordelijke (CV)
De cursusverantwoordelijke is het aanspreekpunt tijdens de cursusorganisatie. Hij is de
administratieve verbindingspersoon tussen cursisten, DSKO, docenten, accommodatieverantwoordelijke en het VTS-secretariaat.

•

Docent (D)
De docent bereidt zijn lessen voor, stimuleert de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en
attitudes van cursisten en evalueert hen d.m.v. een examen of permanente evaluatie.
Docenten moeten voldoen aan bepaalde selectiecriteria die de basis vormen voor erkenning
door de denkcel van de betrokken sporttak.

•

Stagementor (SM)
De stagementor begeleidt de stage. Hij is hierbij op de hoogte van de cursusinhouden en
competenties die van de cursist verwacht worden. Hij begeleidt hem in zijn persoonlijke
ontwikkelingsproces van kennis, vaardigheden en attitudes.

•

Het VTS-secretariaat
Het VTS-secretariaat voert volgende operationele doelstellingen uit:
o

Organiseren van administratie, logistiek en promotie van cursusorganisaties,
bijscholingen, inschalingen en gelijkstellingen (de denkcelsecretaris van jouw sporttak
volgt de cursusorganisaties van jouw sporttak op).

o

Ondersteunen

van

DSKO’s,

sportfederaties,

docenten,

stagementoren

en

cursusverantwoordelijken op vlak van logistiek, cursusinhoud, didactische werkvormen,
scheppen van competentiekader enz.
o

Vertegenwoordigen van Sport Vlaanderen in denkcellen, Taskforce VTS en Strategische
Stuurgroep VTS.
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3. Taken van de docent

3.1 Vóór aanvang van de cursus
Bij het voorbereiden van je lessen kan je gebruik maken van de tips voor het doceren (zie 8.1 Bijlage
1: Tips voor het doceren), en didactische hulpmiddelen die werden ontworpen door VTS, DSKO’s,
sportfederaties, collega-docenten of door jezelf (powerpointpresentaties, videofragmenten,
fotomateriaal, didactische tools, voorbeelden, enz.).
Maak zo snel mogelijk je wensen bekend aan de cursusverantwoordelijke inzake apparatuur (pc,
beamer, flipchart, internetconnectie, enz.), accommodatie, mogelijke les- en deliberatiedagen, enz.
Via het VTS-extranet kan jij of de cursusverantwoordelijke apparatuur (pc, beamer, flipchart,
internetconnectie, enz.) ontlenen bij het VTS-secretariaat. Je haalt de gevraagde apparatuur voor de
start van de lesdag af en bezorgt het nadien terug aan de cursusverantwoordelijke of het VTSsecretariaat. Tevens kan je via het VTS-extranet ook didactische hulpmiddelen voor docenten vinden
(zie 5.3. VTS-extranet). In sommige sporttakken werd een eigen online platform uitgewerkt hiervoor.
De inhoud van de cursustekst, die door de denkcel werd goedgekeurd, is de leerstof voor het examen.
Eigen aanvullingen kunnen indien dit geen extra studiebelasting geeft voor de cursist.

3.2 Tijdens de cursus
Zorg ervoor dat je tijdig aanwezig bent op de cursusplaats. Indien je materiaal moet opstellen
of afhalen op de cursusplaats, doe je dit voor de eigenlijke start van de lessen, zodat de lessen op
het afgesproken tijdstip kunnen beginnen. In geval van overmacht (bv. ziekte), verwittig je zo snel
mogelijk de juiste personen (cursusverantwoordelijke of DSKO) zodat het verloop van de cursus
niet in het gedrang komt.
Zorg voor een krachtige leeromgeving door op een interactieve wijze les te geven en gevarieerde
werkvormen aan te bieden waarin concrete voorbeelden en toepassingen uit de praktijk centraal
staan. Daarnaast is het geven van positieve feedback en het bespreken van taken en opdrachten
zeer belangrijk voor het leerproces en de motivatie van de cursist.
Als docent bekleed je een voorbeeldfunctie en ben je het gezicht van VTS op het veld. Zo wenst VTS
ook nadruk te leggen op het ethisch verantwoord lesgeven. Daarom werd een gedragscode voor
docenten opgesteld (zie 8.2 Bijlage 2: Gedragscode voor docenten). Bij het aanvaarden van je
lesopdracht/contract verklaar je je rechtstreeks akkoord met de waarden, normen en grenzen vermeld
in de gedragscode.

6

Informatiebundel voor docenten | April 2018

Verder hou je de cursusverantwoordelijke elke lesdag op de hoogte van de aanwezigheden van de
cursisten, tenzij er andere afspraken werden gemaakt.

3.3 Examens
Als docent maak je deel uit van de examencommissie en ben je beschikbaar voor zowel de examens
als voor de herexamens. Voor tips i.v.m. het voorbereiden van cursisten, het opstellen en afnemen
van examens kan je Bijlage 3: Tips bij het evalueren, opstellen en afnemen van examens raadplegen.
Als je naast docent ook cursist bent, ben je vrijgesteld voor de vakken die je zelf doceert in de cursus.
In dit geval zal je echter geen deel uitmaken van de examencommissie betreffende de uitslag van
jouw examens.

3.4 Na de cursus
Als docent, en dus expert in jouw vak, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de
sportspecifieke en -gerelateerde ontwikkelingen. Je kan dit doen via:
•

bijscholingen (zie onder meer de VTS Plus bijscholingen of bijscholingen aangeboden door de
sportfederaties);

•

congressen in binnen- en buitenland (bv. Dag van de Trainer, NLcoach bijscholing, enz.);

•

webinars;

•

sportspecifieke lectuur zoals boeken of films;

•

persoonlijke contacten met collega-trainers in binnen- en buitenland.

Om te blijven groeien als docent, raden we je aan om na elke cursusorganisatie te reflecteren over je
gegeven lessen en de feedback van cursisten, collega-docenten, de opleidingscoaches, de DSKO of via
de IKZ-bevraging.
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4. Erkenningproces van de docent

Eén van de hoekstenen van kwaliteitsvol onderwijs, is het docentenkorps. Sinds haar ontstaan
rekruteert de Vlaamse Trainersschool (VTS) docenten met als doel tijdens elk lesuur een vakexpert te
kunnen aanstellen. Om de kwaliteit van instromende docenten te garanderen, geldt een
erkenningsproces (m.i.v. een minimumprofiel).

4.1 Selectiecriteria
Minimumprofiel
Als docent voldoe je minstens aan één van onderstaande criteria:
•

Houder van een Bachelor of Master LO-diploma.

•

Houder van (of gelijkgesteld aan) een VTS-diploma van minimaal hetzelfde opleidingsniveau
waarin je lesgeeft.

•

Houder van een pedagogisch diploma of aantoonbare elders verworven competenties m.b.t.
lesgeven.

•

Uitgesproken en zeer specifieke expertise voor bepaalde vakken (bv. materiaalkennis,
reglementen, sportpsychologie, multimedia, enz.), aantoonbaar onder de vorm van relevante
ervaring of een kwalificatie.

Elke denkcel kan dit minimumprofiel aanvullen met bijkomende voorwaarden per vak, module of
opleidingsniveau.
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4.2 Erkenningsproces

Figuur 2: Schematische voorstelling van het erkenningsproces
(STS = sporttakspecifiek, AG = Algemeen Gedeelte)

4.2.1 Fase 1: Rekrutering
Rekrutering van docenten voor de basismodules ‘Algemeen Gedeelte’ verloopt via het VTS-secretariaat
en de liaisons. Rekrutering van docenten voor sportspecifieke vakken verloopt via de DSKO,
denkcelleden of liaisons en verschilt per sporttak. In elk geval, de rekrutering van nieuwe docenten
gebeurt op drie verschillende manieren:

4.2.1.1

Rekrutering via het VTS-netwerk (sportfederaties, universiteiten en hogescholen LO)

Elke denkcel maakt jaarlijks een behoeftebepaling op waaruit blijkt wat de nood is aan
cursusorganisaties, cursuslocaties, docenten, enz. Op basis van die behoeftebepaling kan de denkcel
gericht op zoek gaan naar nieuwe docenten. Indien de denkcelpartners binnen hun eigen
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professioneel netwerk mogelijke kandidaten met het juiste profiel detecteren, kan hen de vraag
gesteld worden of zij de taak van docent in de toekomst willen opnemen.

4.2.1.2

Rekrutering via vacatures

Indien de denkcelpartners binnen hun eigen professioneel netwerk geen geschikte kandidaten vinden,
wordt door de denkcel een vacature opgesteld (met vereiste competenties en expertise). Deze
vacature kan verspreid worden zowel via de website van Sport Vlaanderen als die van de
sportfederatie en onderwijspartners.

4.2.1.3

Open sollicitatie via de webtool

Wil je als docent aan de slag (zowel voor vakken van de basismodules ‘Algemeen
Gedeelte’ als sportspecifieke vakken)? Dan kan je open solliciteren via de webtool
op de Sport Vlaanderen-webpagina (link via QR-code rechts).

4.2.2 Fase 2: Beoordeling van de kandidatuur
Een kandidatuur als docent voor de basismodules ‘Algemeen Gedeelte’ wordt beoordeeld door het
VTS-secretariaat. Een kandidatuur als docent voor een sportspecifiek vak wordt beoordeeld door de
denkcel. Deze kandidaturen worden aanvaard of geweigerd. De uiteindelijke beslissing wordt
opgenomen in het verslag van de denkcel, doorgevoerd in VOTAS en schriftelijk meegedeeld aan de
kandidaat. De kandidaat wordt vanaf dit moment erkend als startdocent.

4.2.3 Fase 3: Intakegesprek
Op het moment dat je startdocent bent, wordt een intakegesprek georganiseerd met:
•

iemand van het VTS-secretariaat (voor docenten van de basismodules ‘Algemeen Gedeelte’);

•

de DSKO of aangestelde vervanger (voor docenten met sportspecifieke opdracht).

Tijdens het intakegesprek komen twee luiken aan bod:
•

VTS-luik: administratieve, logistieke en didactische aspecten (inhoud docentenbundel).

•

Sportspecifiek luik: de sportspecifieke organisatorische afspraken, het cursusverloop of de
manier van werken. Ook de inhoudelijke aspecten (cursusaccenten, gebruikte tools,
examenafspraken, evaluatiecriteria, enz.) van het vak, de sportspecifieke opleidingsstructuur
en -stramienen worden geduid, met inbegrip van de te behalen competenties per
opleidingsniveau, en de horizontale en verticale samenhang tussen de verschillende
vakinhouden. Sommige sporttakken hebben ook voor bepaalde sporttakspecifieke vakken,
modules of niveaus docentenhandleidingen en/of draaiboeken uitgewerkt.
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4.2.4 Fase 4: Startdocent (maximaal één jaar)
Na goedkeuring van de kandidatuur ondergaat de kandidaat gedurende maximaal één jaar een
proefperiode binnen het docentenkorps. De erkenning als volwaardig docent gebeurt later, op basis
van positieve evaluaties.
Voor het statuut van startdocent zijn volgende acties mogelijk:
•

Observatiestage: de startdocent observeert de les van een mentor *.

•

Inloopstage bij mentor: de startdocent assisteert in het lesgeven en achteraf wordt een
evaluatiegesprek gehouden tussen mentor en startdocent *.

•

Inloopstage in andere functie: de startdocent wordt eerst ingeschakeld in een andere functie
(bv. cursusverantwoordelijke) of in minder complexe lesopdrachten.

•

Startmoment voor docenten: de startdocent wordt opgenomen in vormen van
docentenopleiding, -opvolging en -observatie die de betrokken sport uitbouwt in functie van
werving en behoud van competente docenten.

4.2.5 Fase 5: Evaluatie
De erkenning als startdocent wordt gevolgd door een bezoek van een opleidingscoach die een
evaluatie uitvoert a.d.h.v. het coachingsprotocol (zie Bijlage 5: Coachingsprotocol). Het verslag
daarvan gaat naar de denkcel (voor sportspecifieke vakken) of het VTS-secretariaat (voor de
basismodules ‘Algemeen Gedeelte). Op basis hiervan wordt de startdocent erkend als docent (of niet).
De beslissing wordt opgenomen in het verslag van de denkcel, doorgevoerd in VOTAS en meegedeeld
aan de startdocent.

4.2.6 Fase 6: Docent
De erkenning als docent is vakgebonden en kan steeds ingetrokken worden door de betrokken
denkcel. Dergelijke beslissing wordt opgenomen in het verslag van de denkcel, doorgevoerd in VOTAS
en meegedeeld aan de betrokken docent.

Voor startdocenten die in deze acties aangesteld worden, voorziet de VTS een kilometervergoeding.
Startdocenten die zelfstandig een lesopdracht uitvoeren worden volledig vergoed als docent.
*
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5. Ondersteuning van de docent

Absolute prioriteit in het docentenbeleid van VTS is om docenten zo goed mogelijk te ondersteunen
in het voorbereiden en uitvoeren van hun lesopdracht. Daarom werden verschillende vormen van
ondersteuning ontwikkeld en uitgewerkt. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties, contacteer
vts@sport.vlaanderen.

5.1 VOTAS
VOTAS is de centrale referentiedatabank voor alle sportgekwalificeerde trainers, Bachelors LO en
Masters LO in Vlaanderen. Je kan hier dus erkende sportkwalificaties en gevolgde bijscholingen
raadplegen en een attest ervan opvragen. Daarnaast kan je VOTAS ook gebruiken in functie van
cursusplanning en -opvolging. Je kan hier bijvoorbeeld je lesopdrachten (lessenroosters, cursisten,
enz.) raadplegen, je examenscores doorgeven, enz. In Bijlage 4 geven we graag enkele
geheugensteuntjes mee voor de specifieke taken die je als docent vaak uitvoert.

5.2 VTS-app
Download de VTS-app

in de

of

De VTS-app is een zeer gebruiksvriendelijke applicatie. De
homepagina bestaat uit vier luiken:

Welke opleidingen kan
ik volgen?

Mijn lessenrooster

Mijn facturen

Welke cursussen volg ik
momenteel zelf

Welke bijscholingen kan
ik volgen?

Welke cursussen volgde ik
reeds in het verleden

Vrijstelling aanvragen of status
van aanvraag bekijken
Je lesopdrachten als docent
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Persoonsgegevens wijzigen
Filter toepassen op het bijscholings- of
cursusaanbod

5.3 VTS-extranet
Via het VTS-extranet (link via QR-code rechts) worden documenten en links ter
beschikking gesteld die belangrijk zijn voor het uitoefenen van je functie als
docent. De inhoud wordt zichtbaar nadat je je hebt aangemeld (bovenaan de
pagina). Maar je kan het VTS-extranet ook steeds bereiken vanuit VOTAS (via het
navigatiemenu links).
VTS-extranet is echter geen kanaal om informatie te verspreiden naar cursisten.
Het VTS-extranet bestaat uit drie rubrieken:
•

Didactische hulpmiddelen:
o

Materiaal: hier kan je documenten raadplegen m.b.t. de inhoud van de opleidingen (ppts,
fotomateriaal, handleidingen voor docenten, competentielijsten, logboeken, enz.) zowel
voor docenten die les geven in de basismodules ‘Algemeen Gedeelte’ als in de
sportspecifieke modules of Aspirant-Initiator.

o

Apparatuur: hier vind je informatie over het ontlenen van apparatuur (laptop, beamer,
reanimatiepoppen, enz.) via het VTS-secretariaat.

•

VTS medewerker: hier kan je alle informatie terugvinden, gerelateerd aan de functie(s) die je
kan uitoefenen binnen de VTS: auteur, cursusverantwoordelijke, denkcellid, docent en DSKO.
Je vindt er o.a. accommodatieformulier, lessenroosterformulier, formulier ongevallen van
cursisten, informatiebundel docent, blanco document examenvragen, evaluatieformulier
praktijk didactiek, handleiding VOTAS, enz.

•
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5.4 Docentenbijscholingen
Via de website van Sport Vlaanderen (link via QR-code rechts) kan je specifieke
bijscholingen terugvinden voor VTS-medewerkers. De bijscholingen, specifiek voor
docenten, zijn meestal gratis. Indien docenten VTS Plus-bijscholingen (voor de
doelgroep trainers) volgen, krijgen zij ook 50% korting op het inschrijvingsgeld.

5.5 Coaching van de docent ‘on the spot’
De docenten worden op het terrein opgevolgd door de opleidingscoaches van de VTS en/of de DSKO.
•

De opleidingscoaches van de VTS brengen de docent vooraf op de hoogte van hun bezoek en
sturen de kwaliteit van de opleidingen bij op het werkveld. Deze coachingsbezoeken leggen
de focus op de coaching ‘on the spot’ en gebeuren a.d.h.v. een open coachingsprotocol (zie
Bijlage 5). Elk bezoek resulteert in een mondeling feedbackgesprek met de betrokken docent
en een kwalitatief coachingsverslag voor de denkcel. Dit verslag gaat ruimer dan het
functioneren van de docent alleen en kan ook feedback geven over de accommodatie, de
cursusverantwoordelijke, de logistiek, communicatie en organisatie.

•

Coachingsbezoeken door de DSKO gebeuren zoveel mogelijk op dezelfde manier als hierboven
beschreven.

De opleidingscoaches leggen in de planning van de bezoeken prioriteit bij ‘nieuwe’ docenten. Dit zijn
docenten die pas gestart zijn of die al langer lesgeven, maar nog nooit bezocht werden. Een tweede
prioriteit in de planning zijn nieuwe opleidingen. Indien gewenst, kan een coachingsbezoek
aangevraagd worden door de DSKO of denkcel of de docent zelf.

5.6 IKZ (Integrale Kwaliteitszorg)
Na elke cursusorganisatie wordt een tevredenheidsenquête of IKZ-bevraging afgenomen. Op deze
manier wordt het docentenkorps beoordeeld door de cursisten. De resultaten van deze bevraging
gelden in de eerste plaats als indicator inzake kwaliteitszorg. Indien hieruit specifieke zaken naar voor
komen, wordt de docent door de DSKO hiervan op de hoogte gesteld en eventueel uitgenodigd voor
een persoonlijk gesprek. Bij herhaaldelijk terugkomende zaken met een specifieke docent kan de
erkenning als docent worden ingetrokken.
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6. Verloning van de docent

Voor het uitvoeren van je opdracht krijg je als docent een Arbeidsovereenkomst voor Occasioneel
Personeel (A.O.P.) toegestuurd. Na ontvangst stuur je onmiddellijk één ondertekend exemplaar terug
zodat men je correct kan uitbetalen. Bij eventuele onjuistheden in de A.O.P. neem je onmiddellijk
contact op via +32 2 209 47 25. Indien dringend en buiten kantooruren: +32 495 52 02 25 (Frederik
Temmerman). We dringen er op aan de A.O.P. strikt uit te voeren. Vanwege de zeer strakke RSZreglementering kunnen na de prestatiedatum geen wijzigingen meer doorgevoerd worden omdat
overtredingen hiertegen ernstige financiële consequenties hebben voor de docent en de werkgever
(Sport Vlaanderen). Bij elk contract is een formulier met contactpersonen en richtlijnen over de te
volgen procedure toegevoegd zodat eventuele wijzigingen tijdig en aan de juiste persoon kunnen
worden doorgegeven.
De vergoedingen voor docenten worden weergegeven in de verloningstabel (luik 2) van Sport
Vlaanderen.
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7. Vragen?

Indien je na het lezen van deze informatiebundel nog vragen hebt, kan je contact opnemen met:
•

DSKO: voor vragen met betrekking tot het kader waarbinnen het vak gegeven wordt en
opmerkingen i.v.m. de cursusteksten (bv. correcties, aanvullingen).

•

Cursusverantwoordelijke: voor logistieke ondersteuning, praktische of organisatorische
vragen, enz.

•

VTS-secretariaat:
o

Denkcelsecretaris van jouw sporttak (link via QR-code rechts): voor
administratieve ondersteuning, vragen, enz.

o

Docentenondersteuning: vts@sport.vlaanderen.

o

Administratief team: voor vragen i.v.m. contracten, vergoedingen, enz.
(erik.dero@sport.vlaanderen – +32 2 209 47 25).
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8. Bijlagen

8.1 Bijlage 1: Tips voor het doceren
Doceren binnen de context van de VTS betekent in eerste instantie doceren binnen een context van
volwassenenonderwijs. Ons publiek is gevarieerd naar leeftijd maar eveneens wat theoretische
achtergrond betreft. Sommigen hebben een universitaire achtergrond, anderen hebben dan weer
geen enkel diploma. Ook qua ervaring en kennis van de eigen sporttak kunnen er veel verschillen zijn
aangezien iedereen op hetzelfde niveau start vanaf Initiator. Aangepast taalgebruik en interactief
lesgeven om zo voeling te krijgen met het publiek zijn daarom een noodzaak. Theorie is in sommige
gevallen noodzakelijk maar een praktische vertaling naar de sporttak is altijd gewenst.
Hierbij enkele interessante tips:
•

Geef een goede duiding en situering van de leerinhouden in het kader van de volledige
opleiding.

•

Maak je les attractief door uitdaging, succeservaring en plezierbeleving centraal te stellen.

•

Bevorder de zelfstandigheid van de cursisten. Zij moeten de kans krijgen om te kiezen voor
bepaalde taken en om zelf verantwoordelijkheid en beslissingen te nemen.

•

Lok samenwerking uit tussen alle cursisten, los van hun achtergrond (sporttak, discipline, club,
enz.).

•

Geef ervaringsgericht les, reik herkenningspunten aan door voorbeelden van cursisten aan te
grijpen en hierop in te spelen.

•

Bouw een positieve sfeer van openheid en begrip op.

•

Gebruik didactische tools zoals bijvoorbeeld een gestructureerde en boeiende presentatie,
een demo gegeven door de cursist/docent, beeld- en videomateriaal en een variatie aan
didactische werkvormen. Elke cursist heeft immers een andere leerstijl en door voldoende te
variëren in de manier waarop de leerstof aangeboden wordt, kom je tegemoet aan de noden
van elke cursist.

•

Interesse hebben in vakliteratuur, recente ontwikkelingen binnen de sportwereld opvolgen
en bereidheid tonen om bijscholingen te volgen op sporttechnisch en didactisch vlak, zijn
belangrijke attitudes om een voorbeeldfunctie als docent te vervullen.
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8.2 Bijlage 2: Gedragscode voor docenten
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8.3 Bijlage 3: Tips bij het evalueren, opstellen en afnemen van
examens
Om de kwaliteit van de cursusorganisaties te garanderen, worden hier algemene tips geformuleerd
om cursisten voor te bereiden op hun examens, en om theoretische en praktische examens op te stellen
en af te nemen.
Voorschriften over de organisatie van de examens kunnen per sporttak opgelegd worden. In bepaalde
sporttakken worden de examenvragen centraal opgesteld en stel je zelf geen vragen op.
Onderstaande richtlijnen zijn dus enkel van toepassing voor docenten die zelf examenvragen
opstellen. Informeer vooraf bij de DSKO van jouw sporttak wat er van jou verwacht wordt.

8.3.1 Voorbereiden van cursisten op de evaluatie
Opdat elke deelnemer de aangeboden leerstof zo goed mogelijk zou kunnen verwerken en
reproduceren tijdens het evaluatiemoment, is het belangrijk de cursisten op goede weg te zetten om
zich voor te bereiden op het examen. Enkele tips:
•

Verzorg de structuur van je les en knoop de nieuwe/aangeboden leerstof telkens vast aan de
reeds gekende of behandelde leerstof. Op deze manier herhaal je regelmatig leerstof en breng
je inzicht in de samenhang tussen de verschillende stukken leerstof.

•

Geef in de les duidelijk aan wat al dan niet belangrijk is voor het examen en welke
klemtonen er op het examen gelegd worden. Maak dus onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

•

Geef tijdens de les enkele voorbeelden van soortgelijke vragen. Dit zijn vragen die
gelijkaardig opgesteld zijn en dezelfde moeilijkheidsgraad hebben als de examenvragen. Geef
de cursisten instructies hoe een correct antwoord kan geformuleerd worden.

•

Vat op het einde van de les nog eens kort samen, herhaal de leerstof door middel van een
ludieke kwis en/of geef eventueel enkele nuttige studietips mee. Bv.: studiekaarten, online
oefenmodule, leerstofkwissen, enz.
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8.3.2 Opstellen van het theoretisch of praktisch examen
Bij het opstellen van een examen kunnen twee fasen onderscheiden worden: (1) het denkproces vooraf
en (2) het effectief opstellen van het examen.

8.3.2.1

Fase 1: Het denkproces vooraf

Alvorens het examen effectief op te stellen, stel je jezelf de vraag wat je wil bevragen en hoe je dat
wil doen.
Wat zijn de cursus/vak/hoofdstukdoelstellingen?
De cursus/vak/hoofdstukdoelstellingen (of beoogde competenties) geven aan welke theorie cursisten
moeten kennen, welke vaardigheden ze moeten beheersen en welke attitude verwacht wordt. Het zijn
doelstellingen die aan de basis liggen van de te geven lessen en gebruikt worden bij het opstellen van
examenvragen.
Welk soort vragen kan je stellen?
De vragen moeten toelaten om objectief in te schatten of de cursist de inhoud van de cursus beheerst.
We onderscheiden twee soorten vragen: kennisvragen en inzichtvragen (= inzicht- of
toepassingsvragen).
Kennisvragen (of reproductievragen)
Kennisvragen toetsen in hoeverre de cursist de leerstof kan reproduceren of herkennen. Het juiste
antwoord is een weergave van wat in de cursustekst beschreven staat zonder iets nieuws toe te
voegen.

Voorbeeld:
•

Welke symptomen treden op bij een patiënt met een hersenbloeding?

•

Welke vier stappen worden ondernomen bij het behandelen van een spierverrekking?

Inzichtvragen
Inzichtvragen toetsen in hoeverre de cursist de leerstof verwerkt heeft. Er wordt meer verwacht
dan het louter reproduceren van de leerstof. ‘Inzicht’ tonen kan onder verschillende vormen:
•

Verbanden leggen met andere delen van de cursus, boeken, internetsites, enz.

•

Eigen voorbeelden formuleren, schema’s opstellen die relaties aangeven, enz.

•

In eigen woorden weergeven

Voorbeeld:
•
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Toepassingsvragen
Toepassingsvragen peilen naar de mate waarin de cursist de geziene leerstof zelf kan gebruiken
in gelijkaardige of nieuwe situaties. Bijvoorbeeld het toepassen van een formule of principes.

Voorbeeld:
•

Geef een opbouwende oefenreeks (drie à vijf oefeningen) om een beweging uit jouw sporttak
aan te leren.

Hoeveel vragen en hoe verdelen over de materie?
Het aantal vragen is afhankelijk van de tijdspanne die de cursist heeft om het examen af te leggen.
Om inzicht te krijgen in de duur van een schriftelijk examen, kan je best eens uittesten hoelang het
invullen van je examen duurt. Bij een mondeling of praktijkexamen dien je rekening te houden met
het aantal cursisten dat ondervraagd moet worden en het soort vragen die je wil stellen (kennis-,
inzicht- en toepassingsvragen).

8.3.2.2

Fase 2: Het effectief opstellen van het examen

Formulering van de vragen
•

Vragen kunnen geformuleerd worden als meerkeuzevragen, open of gesloten vragen.

•

Schrijf de vragen volledig uit en gebruik klare taal.

•

Vermijd ontkenningen in de vraagstelling.

•

Bevraag niet te veel items in één zin. Structureer de vraag door te werken met deelvragen
(a–b–c).

•

Stel voldoende vragen zodat het examen evenwichtig is en de kans op pech of toeval
afneemt.

•

Het precies stellen van een soort vraag is vaak minder eenvoudig dan het lijkt. Onderstaande
tabel kan je helpen bij het opstellen van de drie soorten vragen.
SOORT

•

COMPETENTIE

WERKWOORDEN die leiden tot vraagformulering
Opzeggen, benoemen, vertellen, definiëren, herhalen, nadoen,
natekenen, verwoorden, stappen aangeven, aanwijzen, herkennen,
invullen, beschrijven, opsommen

Reproductie

Weten

Inzicht

In eigen woorden weergeven, onderscheiden, uitleggen, verklaren,
afleiden, beredeneren, samenvatten, schematiseren, aangeven wat
Begrijpen/inzicht
niet in het rijtje hoort, een voorbeeld uitwerken, motiveren,
interpreteren

Toepassing

Toepassen

Speculeren, voorspellen, creëren, bewijzen, concluderen, uitvinden,
ontwerpen, demonstreren, transformeren, hypothesen formuleren

Ga na het opstellen van het examen na of alle onderdelen die je in het examen wil opnemen,
effectief aanwezig zijn en of je met de gestelde vragen je doel bereikt.
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Formulering van het modelantwoord en de evaluatiecriteria
Om objectief te beoordelen is het opstellen van een antwoordmodel of verbetersleutel sterk aan te
bevelen.
Schrijf per vraag het volledige antwoord (modelantwoord) op en bepaal de criteria:
•

Welke elementen moeten zeker in het antwoord vermeld staan om geslaagd te zijn?

•

Welk

antwoord

mag

van

het

grootste

deel

van

cursisten

verwacht

worden?

(basisvoorwaarden) (score B)
•

Waarmee kunnen cursisten zich onderscheiden? Voorbeelden? Schema’s? Relaties? Eigen
mening?… (onderscheidingscriteria) (score A)

•

Welke elementen mogen ontbreken om voor deliberatie in aanmerking te komen? (score C)

Opmerking: De betrouwbaarheid van een evaluatie wordt groter wanneer je je niet op een
totaalindruk baseert, maar eerst vraag per vraag scoort.
Vormgeving van de examenformulieren
Op het VTS-extranet (link via QR-code rechts) is een voorbeeld van een
examenformulier beschikbaar. Het examenformulier bevat het logo van de VTS,
ruimte voor de naam van de cursist, sporttak en niveau van de opleiding,
cursusplaats zoals die in het cursusprogramma is aangegeven, examendatum en fase (eerste zittijd – tweede zittijd), naam van de docent en ruimte om de
evaluatiescore te noteren.
Vermeld duidelijk of je verwacht dat de cursisten op het examenformulier antwoorden of op de apart
bijgevoegde examenbladen van de VTS.
Opsturen van examenvragen
Stuur je examenvragen tijdig door naar de cursusverantwoordelijke (bij voorkeur via mail) zodat hij
voor de nodige examenkopies kan zorgen.
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8.3.3 Punten geven en delibereren
De cursusverantwoordelijke stuurt de examens van de cursisten de eerstvolgende werkdag na het
schriftelijk examen op naar de betrokken docenten. Je verbetert het examen zo snel mogelijk
(uiterlijk 14 dagen na het schriftelijk examen) en je vult de scores in in de VOTAS-databank.
De cursisten kunnen hun resultaten raadplegen via hun persoonlijke webpagina. De evaluatie wordt
weergegeven aan de hand van onderstaande lettercodes:
QUOTERING

OORDEEL

VERDUIDELIJKING

A

Zeer goed

De quotering “A” maakt duidelijk dat de cursist getoond heeft over meer
dan de vereiste competenties te beschikken voor het betreffende vak.

B

Voldoende

De docent geeft de quotering “B” wanneer hij van oordeel is dat de cursist
de vereiste competenties bezit.

(en vrijgesteld)
C

Onvoldoende, maar
delibereerbaar

D

Onvoldoende, en niet
delibereerbaar

De docent geeft de quotering “C” wanneer hij van oordeel is dat de cursist
niet beschikt over de vereiste competenties maar dat dit tekort, volgens
de vooropgestelde deliberatiecriteria, gedelibereerd kan worden.
De docent geeft de quotering “D” wanneer hij van oordeel is dat de cursist
niet beschikt over de vereiste competenties én dat dit tekort zo duidelijk
is dat de cursist onder geen beding als geslaagd kan beoordeeld worden.
Dit tekort is dus niet delibereerbaar.

Opmerking: Meer specifieke richtlijnen bij het quoteren en delibereren staan
vermeld in het examenreglement. Als docent word je verondersteld een
grondige kennis te hebben van het examenreglement (link via QR-code
rechts).
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8.4 Bijlage 4: Geheugensteuntje bij VOTAS-administratie voor
docenten
Alle administratie van de Vlaamse Trainersschool verloopt via de VOTAS-databank. Elke cursist of
docent kan met zijn gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op VOTAS om zijn persoonlijke
cursussen of lesopdrachten te raadplegen.

8.4.1 Registreren VOTAS
Surf naar www.sport.vlaanderen/vts en klik op het item ‘Mijn VTS’ (zie onderstaande figuur).

Klik op het item ‘Registreer je’ (zie onderstaande figuur).
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Vul het Registratieformulier in en klik op het item ‘Registreer je’ (zie onderstaande figuur).

Vul je persoonsgegevens in

x

Op het ingevulde emailadres ontvang je een e-mail met je gebruikersnaam en zelf gekozen
wachtwoord. Je kan hiermee nu aanmelden (zie onderstaande figuur).

8.4.2 Aanmelden VOTAS
Surf naar www.sport.vlaanderen/vts en klik op het item ‘Mijn VTS’ (zie onderstaande figuur).
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Klik op het item ‘Meld je aan’ (zie onderstaande figuur).

Je kan je nu aanmelden met je gebruikersnaam en paswoord.

8.4.3 Docentenrooster: details van lesopdrachten en ingeven van examenscores
De details van je lesopdrachten vind je in het navigatiemenu terug onder ‘Administratie opleidingen
> Taken docent > Docentenrooster’ (zie onderstaande figuur).
Klik op het woord ‘Lessen’, ‘Examen’ of ‘Herexamen’ om bij de details van die les of (her)examen te
komen.
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In het detailrooster kan je verschillende belangrijke zaken voor docenten terugvinden (zie
onderstaande figuur in rood kader).

Enkele belangrijke zaken i.v.m. aanwezigheden en scores:
•

Aanwezigheden: als docent kan je geen aanwezigheden ingeven, noch voor lessen noch voor
(her)examens (zie bovenstaande figuur in groen kader). De cursusverantwoordelijke is
hiervoor verantwoordelijk en zal je daarom vragen om via een fysieke aanwezigheidslijst de
aanwezigheden aan hem door te geven. Zo’n fysieke lijst kan je eventueel zelf afdrukken via
het pdf-icoontje naast het woord aanwezigheidslijst (zie bovenstaande figuur in rood kader
helemaal rechts).

•

Scores: als docent geef je zelf de scores van je cursisten in (zie bovenstaande figuur in blauw
kader). Je hebt vijf keuzes (A, B, C, D of N). Je geeft ‘N’ in voor cursisten die het (her)examen
niet aflegden. Vergeet niet om na het invullen van je scores op ‘Opslaan’ (zie bovenstaande
figuur in oranje kader) te klikken. Anders zijn je scores niet opgeslagen.
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8.5 Bijlage 5: Coachingsprotocol

Coachingsrapport VTS

nr. 2018/000

Naam: ………………..........................
Cursusgegevens
Sporttak:
Niveau:

Module:

Plaats:

Datum:

Activiteit:

Cursusverantwoordelijke:

Aanwezigheid cursisten:

Docent:

Locatie:
Lesonderwerp:
Administratieve opvolging:
Beoordelingsschaal
Zwak: de docent beheerst dit aspect of deze competentie niet.
Onvoldoende: de docent beheerst dit aspect of competentie slechts in geringe mate. Verbetering is noodzakelijk.
Matig: de docent geeft blijk van deze competentie maar moet hier aandacht op vestigen. Het is een werkpunt.
Goed: de docent beheerst deze competentie maar er is nog progressiemarge.
Uitstekend: de docent beheerst deze competentie heel goed en kan die spontaan inzetten.
NVT = niet van toepassing.

Didactische aspecten

De docent geeft gestructureerd les (situering, rode draad, legt klemtonen, onderscheidt
hoofd- en bijzaken en vat samen)
De docent hanteert verschillende lesgeefvormen (opdrachten, groepswerk…)
De docent zorgt voor interactie en zorgt voor een krachtige leeromgeving (stelt vragen,
moedigt interactie aan, modereert een discussie)
De docent geeft feedback
De docent maakt gebruik van beschikbare tools (ppt, filmpjes, internet, kijkwijzers…)
De docent heeft een aangepast en vlot taalgebruik (geen onnodig maar wel correct
vakjargon, houdt rekening met een heterogeen publiek)
De docent weet te boeien (intonatie, expressiviteit, animering, vlotheid)

Aandachtspunten en remediëring
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Formele aspecten

De docent is stipt (begin en einde van de les)
De docent heeft een verzorgd voorkomen
De docent heeft een correcte houding (luisterbereidheid, verantwoordelijkheid, toont
belangstelling, neemt de leiding, is consequent en zorgt voor orde)
De docent communiceert duidelijk met de cursisten (afspraken)

Aandachtspunten en remediëring

Specifieke kenniselementen

De docent kent de vakinhoud en is expert in zijn domein
De docent zorgt voor een vertaling naar de praktijk
De docent duidt de samenhang met andere vakken/modules
De docent heeft kennis van de VTS (partnership …)
De docent kent de opleidingsstructuur en bijhorend competentierooster

Aandachtspunten en remediëring

Globale beoordeling

Aandachtspunten en remediëring
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