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Inleiding 
 

 

De KNRB leidt kamprechters (-B resp. -A) op volgens de Kwalificatiestructuur Sport van 
NOC*NSF. Dit betekent dat een groot deel van de opleiding bestaat uit het opdoen van 
ervaring in de praktijk, onder goede begeleiding. De bedoeling is om de kamprechter in 
opleiding zo veel mogelijk zelf-ontdekkend te laten leren en hem/haar daarbij via (het 
begeleiden van) zelfreflectie en positieve feedback te ondersteunen. 
 
Vragen en ervaringen komen vaak voort uit de praktijk. Vandaar dat bij competentiegericht 
opleiden de praktijk een cruciale plaats inneemt. Door opdrachten in de praktijk uit te 
voeren, doen de cursisten op een gerichte wijze relevante ervaringen op. In het begin zijn 
dat nog vrij strak gedefinieerde opdrachten, maar in de loop van de opleiding (zeker die tot 
kamprechter A) moeten de leeropdrachten steeds meer van de kamprechter in opleiding zélf 
komen, op basis van zelfreflectie.  
 
De leidende gedachte is dat personen die een opleiding volgen (zeker als ze volwassen zijn) 
behoefte hebben aan betekenisvol leren. Zelf-ontdekkend leren is voor de meesten (zeker 
volwassenen) zeer effectief. Reflectie op praktijkervaringen zet aan tot het nadenken over 
de eigen attitudes en eigenschappen. Tevens leiden reflectie en feedback tot een behoefte 
aan nieuwe kennis en vaardigheden. Praktijkervaringen, reflectie en positieve feedback 
vervullen daarom belangrijke schakels in het leerproces. De lerende moet daadwerkelijk zelf 
actie ondernemen. 
 
Maar niet iedereen kan dat gemakkelijk helemaal op zichzelf. Goede begeleiding helpt! 
Tijdens het leerproces in de praktijk worden kamprechters in opleiding daarom structureel 
begeleid door een leercoach en praktijkbegeleiders. Goede ondersteuning is cruciaal voor de 
blijvende stijgende lijn in het leerproces. 
 

 

 

De Leercoach 
De begeleiding door de leercoach is primair gericht op de voortgang van het leerproces. De 
leercoach helpt de cursist bij het (leren) reflecteren en de daaruit voortvloeiende keuzes ten 
aanzien van het leerproces. De leercoach is ook buiten de door de cursist uitgevoerde 
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praktijkopdrachten diens vaste vraagbaak. In geval er zich knelpunten voordoen in het 
leerproces is de leercoach de eerstaangewezen persoon voor de cursist. 
 

De Praktijkbegeleiders 
De praktijkbegeleiders begeleiden cursisten bij het uitvoeren van opdrachten in de praktijk. 
De praktijkbegeleiders zorgen ervoor dat de praktijksituatie voldoet aan de eisen die de 
opdracht daaraan stelt. In praktijksituaties (wedstrijden) is de praktijkbegeleider het 
aanspreekpunt voor de cursist. De begeleiding is afgestemd op de cursist en kan al naar 
gelang de opdracht en situatie verschillende vormen aannemen. Het ondersteunen van 
zelfreflectie en het geven van positieve feedback maken altijd onderdeel uit van de 
begeleiding. 
 
Bij competentiegericht opleiden staat de lerende centraal. De begeleiders faciliteren het 
leren. De vraag is dus niet of de begeleider ‘alles’ heeft kunnen behandelen, maar of de 
lerende een stap verder is in zijn of haar ontwikkeling. Daarbij is de cursist ook leidend in de 
keuze wat hij precies in de praktijksituatie (wedstrijdblok) wil leren, waarbij 
praktijkbegeleider en cursist er samen voor zorgen dat dit haalbaar is (en er dus niet te hoge 
ambities worden gesteld). 
 
Bij de visie op leren gaat de “wat”-vraag vooraf aan de “hoe”-vraag. De “wat”-vraag is door 
het invoeren van de KSK beantwoord met ‘competenties’. 
 
De leercoach is gedurende de hele opleiding vast aan de Kamprechter in opleiding (KRio) 
verbonden. Voor de praktijkbegeleiders geldt dat niet – deze worden per wedstrijdblok of 
dagdeel aan KRio’s gekoppeld en zullen doorgaans op een wedstrijddag dus wisselende 
KRio’s begeleiden (en andersom). 
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Competenties 
 

 

Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen om in bepaalde situaties op een 
effectieve, doelbewuste en gemotiveerde manier procesgericht en resultaatgericht te 
handelen. Als je competent bent, kun je passende handelwijzen kiezen en toepassen om de 
juiste resultaten te bereiken. 
 
Competenties zijn samengesteld uit: 

 vaardigheid (kunnen); 
 kennis (weten) en inzicht (begrijpen); 
 houding en motivatie (willen); 
 persoonlijke eigenschappen (zijn, karakter). 

 
Competenties worden in een werkomgeving toegepast en ontwikkeld en leiden tot 
professioneel handelen. 
 

 

 
 
 

  Houding/ 

motivatie 

Kennis/ 

inzicht 

Persoonlijke 

eigenschappen 
Vaardigheden 

Competentie 

willen 

zijn kunnen 

weten en 

inzicht 

Professioneel handelen 

(doen) 

Werkomgeving 
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Leren in de praktijk 
 

 
 
De KRio leert tijdens zijn praktijkopleiding op allerlei manieren. Hij leert van de voorbeelden 
die hij krijgt en door te oefenen in veilige, gecontroleerde werksituaties. Door met anderen 
te werken ontwikkelt hij de competenties die hij voor zijn toekomstige taken nodig zal 
hebben. Hij komt ook in aanraking met de organisatiecultuur en leert omgaan met mensen 
die daarin betrokken zijn (organisatie, mede-officials, roeiers, coaches, etc.). 
 
Als praktijkbegeleider heb je inzicht nodig over hoe KRio’s leren. Wanneer je de principes 
van het leren begrijpt, kun je deze vertalen naar elke KRio afzonderlijk. En als je inzicht hebt 
in hoe een KRio optimaal leert, kun je nog effectiever begeleiden. Bovendien moet je 
daarvoor ook je eigen voorkeursstijl kennen – die kan namelijk verschillen van die van de 
KRio en in dat geval is aanpassing nodig. Om dat te kunnen moet je eerst weten wat leren is 
en hoe mensen leren. 
 

 

 

 
Leren 
Leren is een bewust of onbewust proces waarbij de cursist via zintuigen gegevens opneemt, 
verwerkt en er betekenis aan geeft. Daarbij worden het gevoel, het denken, het willen en het 
doen van de cursist ingeschakeld. 
 

- Leren via zintuigen 
Via de zintuigen van de cursist komt er onophoudelijk een stroom van gegevens binnen. 
Dat gebeurt via woorden, zinnen, geluid, licht, beelden, signalen, maar ook via gevoel, 
smaak en temperatuur. Slechts een deel van deze gegevens wordt doorgegeven en 
opgeslagen. 
 

breakdown of human memory retention 
(William Maslow) 
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- Onbewust leren 
Op de praktijkplek leert de cursist onbewust door imitatie, door het van jou of andere 
functionarissen af te kijken. En hij leert ook onbewust door waardering, (positieve!) kritiek 
en het krijgen van meer verantwoordelijkheid. 
 

- Bewust leren 
Bij bewust leren vinden opname en verwerking van kennis en vaardigheden doelgericht 
en intensief plaats. Dit gebeurt meestal door zelfstudie, opleiding, instructie en coaching. 
Leren is veranderen van gedrag. Dit is wat anders dan onthouden door uit het hoofd te 
leren. 

 
Het leren van feiten is één ding. De feiten begrijpen en vertalen naar de praktijk is iets heel 
anders. 
 

Leren als cyclisch proces 
Mensen leren op verschillende manieren, ook als 
de aangeboden leerstof gelijk is. Leren houdt 
nooit op, het gaat altijd door. Hoe zit dat 
precies? Leerpsycholoog Kolb heeft ontdekt dat 
leren in vier stappen verloopt. Deze leerstappen 
heeft hij in een cirkel geplaatst om te laten zien 
dat leren een cyclisch (herhalend) proces is. De 
vier leerstappen in het leerproces zijn: 
 

- Doen 

De cursist voert concrete handelingen uit in een praktijksituatie en doet ervaring op 
door oefenen, handelen en werken (concreet leren). 
 

- Nadenken 

De cursist koppelt terug en denkt na over zijn ervaring. Nadat hij iets heeft gedaan ziet 
hij wat het resultaat is van zijn handelen: gaat het goed of kan het beter? Soms wijst een 
ander hem daarop (reflectief leren). 
 

- Bedenken (dromen) 
De cursist vraagt zich af wat er moet worden gedaan, hoe iets komt, welke verschillende 
methoden er zijn en wat de voor- en nadelen zijn. Of hij neemt op wat de ander hem 
aanreikt of vertelt (abstract leren). 
 

- Kiezen (beslissen) 

De cursist probeert nieuwe begrippen en methoden uit in de praktijk (actief leren). 
 
Bij het doorlopen van de leercyclus heeft iedere cursist een persoonlijke voorkeur voor één 
van de leerstappen. De cursist begint vaak met de leerstap die zijn voorkeur heeft. 
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Van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam 
Door de leercyclus vaak te doorlopen ontstaat een bewustwordingsproces waarbij de cursist 
van ‘onbewust onbekwaam’ uiteindelijk ‘onbewust bekwaam’ wordt. Tijdens een leerproces 
doorloopt de cursist dus verschillende fasen. Hoe zit dat precies? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een voorbeeld van zo'n leerproces is leren autorijden. Als je nog nooit auto hebt gereden, 
kan het eenvoudig lijken. Op dat moment ben je onbewust onbekwaam. Als je start met 
oefenen kom je erachter wat er allemaal bij autorijden komt kijken en hoeveel oefening 
ervoor nodig is. Soms heb je het idee dat het je nooit gaat lukken: je bent bewust 
onbekwaam. Door de leercyclus vaak te doorlopen krijg je het in je vingers en gaat het je 
steeds gemakkelijker af: je wordt bewust bekwaam. Na heel veel oefening lijken de dingen 
als vanzelf te gaan: je wordt onbewust bekwaam.  
 
In elk leerproces kun je deze fasen voortdurend doorlopen. Steeds kun je nieuwe dingen 
ontdekken die je nog niet kende, zoals in het voorbeeld van autorijden rijden als het glad is 
en rijden met cruise control. 

1. Onbewust onbekwaam 

2. Bewust onbekwaam 

3. Bewust bekwaam 

4. Onbewust bekwaam 

Ervaringen 

opdoen 

Terugkoppelen en 

overdenken 

 

Theorie 

vormen 

Begrippen en 

methoden 

uitproberen 

 

doen 
nadenken 

bedenken 

kiezen 
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Leerstijlen 
De voorkeur voor een leerstap als beginpunt van het leerproces geeft een bepaalde manier 
van leren aan. Dat noem je de leerstijl. Wanneer je verschillende keren hebt gemerkt dat 
een cursist nieuwe activiteiten eerst zelf wil uitproberen, zal ‘ervaringen opdoen’ zijn 
dominante leerstijl zijn. Het kan ook zijn dat een cursist er eerst alles over wil lezen voordat 
hij zich aan een activiteit waagt. Zijn dominante leerstijl is dan ‘theorie vormen’. 
 
Het is jouw taak als begeleider om het leerproces van de cursist zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Dat doe je door de cursist te begeleiden bij zijn keuze voor leeractiviteiten. 
Stimuleer de cursist de hele leercyclus te doorlopen, daag hem uit en prikkel hem alle 
leerstappen te nemen. De cursist zal zo een hoger leerrendement bereiken. Leg het initiatief 
in eerste instantie bij de cursist zelf. 
 
Voor een nadere beschrijving van de vier leerstijlen van Kolb: zie Bijlage 1. 
 

Je eigen leerstijl als begeleider/coach 
Bij het begeleiden in de sport speelt niet alleen de leerstijl van de cursist een rol, maar ook 
jouw eigen leerstijl als praktijkbegeleider. Als praktijkbegeleider/leercoach zul je mogelijk de 
neiging hebben om tijdens het begeleiden uit te gaan van je eigen voorkeur voor een 
bepaalde leerstijl. Maar als de KRio een andere leerstijl heeft, is het effect van de activiteiten 
veel minder dan wanneer je rekening houdt met zijn eigen leerstijl. Stimuleer dus bewust 
leeractiviteiten die aansluiten bij de leerstijl van de KRio. Dit betekent dat je als begeleider je 
eigen leerstijl moet kennen én kennis moet hebben van de andere leerstijlen. 
 

 
  
 

Zelfsturing 
Zelfsturing is de mate waarin de KRio, onafhankelijk van zijn begeleider, beslissingen neemt 
over hoe hij het vak leert. Zelfsturing verloopt volgens een zich herhalend (cyclisch) proces 
dat er schematisch als volgt uitziet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij elk onderdeel in het leerproces neemt de KRio bepaalde beslissingen. 

Wat is jouw eigen leerstijl? 
Je kunt je eigen leerstijl achterhalen door de test te maken op internet, 
bijvoorbeeld op www.vergouwenoverduin.nl /Testen_Kolbtest.html 

Wat 

Hoe 

Wanneer 
Waarom 
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Bij het WAT laat hij zich leiden door: 
o wat hij al kan; 
o wat hij mag vanuit de opleiding en het hoofd jury; 
o wat hij nog wil leren; 
o wat bij de wedstrijd mogelijk is. 

 
- Bij het WAAROM bepaalt hij welk nut de gekozen activiteiten hebben voor zijn 

leerproces. Hij plaatst de gekozen aandachtspunten binnen het kader van de totale 
opleiding. 
 

- Bij het HOE omschrijft hij welke praktijkopdrachten of leeractiviteiten hij gaat 
ondernemen om een taak goed aan te leren. Hij geeft ook aan welke ondersteuning hij 
daarbij nodig heeft van anderen (docenten, begeleiders, collega’s). (Hiervoor gebruikt hij 
het paspoort.) 
 

- Bij het WANNEER brengt hij structuur aan in de gekozen taken. Hij geeft de volgorde aan 
waarin hij de taken wil gaan leren. Ook geeft hij de tijd aan die hij daarvoor verwacht 
nodig te hebben. Hierdoor ontstaat een overzichtelijk plan voor de komende periode. 

 
 
 
 

Onverwachte situaties 
Tijdens de praktijkervaring wordt de KRio ongetwijfeld geconfronteerd met situaties en 
werkzaamheden die niet in zijn leerplan zijn opgenomen. Dat is niet erg, want naast het 
leren van de geplande activiteiten leert de KRio ook van het opdoen van toevallige, 
ongeplande ervaringen. Ervaring opdoen wordt pas leren als de KRio op zijn ervaringen 
reflecteert en die ervaringen meeneemt naar nieuwe, vergelijkbare situaties. De juiste 
ondersteuning door een praktijkbegeleider is daarbij cruciaal. 
 

Een positief leerklimaat creëren 
De KRio heeft een werkomgeving nodig die uitnodigt om te leren. Een positief leerklimaat 
zorgt voor ruimte en stimulans om te leren. Uiteraard telt mee wat de KNRB belangrijk vindt 
bij het leren. 
 
De praktijkbegeleider concentreert zich vooral op het leerklimaat van de KRio. Een duidelijke 
en overzichtelijke structuur draagt bij aan een effectief leerklimaat. Dat inspireert en 
stimuleert de KRio tot leren. Aan de hand van de volgende aandachtspunten kun je zorgen 
voor een positief leerklimaat. 
 

Plan een (kennismakings)gesprek 
Plan bij binnenkomst van de KRio een (kennismakings- of plannings)gesprek. Zie ook 
Bijlage 5. Aandachtspunten: 

Zelfsturing betekent niet: ‘geen begeleiding nodig’. 



 
Handleiding Begeleiders Kamprechters   pag. 11 van 45 

 

 

 Stel de KRio op zijn gemak en vertel hoe (het onderdeel van) de wedstrijd zal verlopen; 
 Leg uit dat je tijdens (een deel van) de wedstrijd beschikbaar bent en dat de KRio met 

vragen bij jou terecht kan; 
 Bereid de KRio voor op de belangrijkste situaties waarin hij terecht kan komen; 
 Vertel de KRio met welke mensen hij te maken krijgt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zorg voor open communicatie en dialoog 
Om taken effectief uit te kunnen voeren zijn open communicatie en dialoog noodzakelijk. Bij 
open communicatie staat actief luisteren centraal. Met actief luisteren toon je je 
betrokkenheid, aandacht en interesse voor de KRio. Je leeft je in, toont begrip en denkt mee. 
Je kijkt naar lichaamstaal, je vraagt door en koppelt terug. Je hebt oprechte aandacht voor 
wat de KRio zegt, zonder zijn ideeën direct van tafel te vegen. Dit vormt de kern van open 
communiceren. 
 
Communiceer met de KRio ook zo direct en eerlijk mogelijk. Laat hem bijvoorbeeld weten 
hoe jij over zaken denkt en wat jouw positieve en negatieve ervaringen zijn (zonder deze 
echter als enig ware weg te presenteren). Dat kan de onderlinge betrokkenheid versterken. 
Creëer uitwisselingsmomenten waarin je ervaringen kunt delen. 

  
 

Zorg voor interactie en samenwerking 
Voor een belangrijk deel leert de KRio in interactie en in samenwerking met anderen. Als 
praktijkbegeleider creëer je hier dus leersituaties voor. Activeer de KRio bijvoorbeeld om 
leersituaties uit te voeren waarin hij samenwerkt met anderen of met jou mee kan lopen. En 
breng de KRio in contact met mensen van wie hij veel kan leren. Zorg hierbij steeds dat er 
sprake is van onderling respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid. Stimuleer de KRio ook 
actief mee te doen in overlegsituaties waarin hij een (verbeter)voorstel doet of een ervaring 
deelt. 
 

Kijk eens kritisch naar jezelf: geef je zelf het goede voorbeeld? 

Verbind wensen en verwachtingen aan elkaar 
Als praktijkbegeleider en KRio heb je ieder bepaalde wensen en verwachtingen 
over de praktijkervaring. Het werkt motiverend om deze wensen en 
verwachtingen in een gesprek naar elkaar uit te spreken. De beste manier om 
achter de wensen en behoeften van de KRio te komen is door de juiste vragen 
te stellen, bijvoorbeeld: 
 ‘Welke taken vind je het meest uitdagend?’ 

 ‘Welke taken doe je het minst graag?’ 

 ‘In welke taken ligt vandaag jouw grootste leerproces?’ 

 ‘Op welke gebieden wil je begeleiding?’ 

 ‘Op welke gebieden denk je zelfstandig te kunnen werken?’ 

 ‘Op welke gebieden wil jij jezelf ontwikkelen?’ 
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Tolereer fouten en missers 
Het is misschien een open deur, maar maak de KRio duidelijk dat hij als stagiair fouten mag 
maken en dat hij daar niet op wordt afgerekend, als hij maar wél aan de veiligheidseisen 
heeft voldaan. Wees hier ook duidelijk in naar andere medewerkers en sporters in de 
organisatie. Als de leersituatie in de praktijk geen ruimte voor (grove) fouten biedt, leg dan 
de KRio van tevoren uit dat je zelf in zult grijpen in het geval er toch een voorkomt – en daar 
dan achterna samen over zult praten. 

 
 

Geef de KRio ruimte om te experimenteren 
Geef de KRio het gevoel dat je hem vertrouwt en serieus neemt. Laat hem werkzaamheden 
zo veel mogelijk zelfstandig uitvoeren. Dat motiveert om te leren. Daarbij zijn de volgende 
uitgangspunten van belang: 
 Geef de KRio alle informatie die nodig is voor het goed uitvoeren van zijn taken en 

leeractiviteiten, zoals informatie over de werkomgeving, de medewerkers en de 
doelgroep; 

 Laat de KRio steeds zelfstandiger werken; 
 Stimuleer de KRio met voorstellen te komen waar vervolgens ook naar wordt geluisterd; 
 Nodig de KRio uit feedback te geven zonder bang te zijn voor afwijzing; 
 Ondersteun de KRio bij het leren op een manier die voor hem het beste is. 
 

Ondersteuning van het leerproces van de KRio 
Aandachtspunten: 
 Zorg voor een gestructureerde leeromgeving en een methodische werkwijze; begeleid de 

KRio bij het stapsgewijs uitvoeren van een activiteit. 
 Nodig de KRio uit tot activiteit en zorg voor uitdagende (maar wel behapbare) situaties;  
 Stimuleer de KRio verschillende leervormen en leeractiviteiten toe te passen; 
 Laat de KRio niet alleen de praktijk ervaren, maar koppel deze praktijkervaring ook terug 

door hem te helpen te reflecteren: 
 Wat heb je geleerd van deze praktijkervaring? 
 Wat ging goed? Wat kan beter? 
 Wat wil je de volgende keer anders doen?  

  

Er zijn zestig spieren nodig om nors te kijken en maar twintig 
om te glimlachen. Waarom zou je je dan vermoeien? 
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Begeleiden is een continu proces 
 

 

Door een continue begeleiding doet de KRio steeds meer praktische vaardigheden op, 
waardoor hij sneller inzetbaar is en eerder zelfstandig werkzaamheden kan uitvoeren in de 
organisatie. Door de juiste begeleiding kan de KRio zijn competenties verder ontwikkelen. 
 

Begeleidingsaspecten 
De begeleiding van KRio’s tijdens hun praktijkleerschool bestaat uit drie aspecten: 
 

- Controleren 
o Je bewaakt de werkmethode of aanpak; 
o Je let erop dat de KRio zich houdt aan de kwaliteits- en veiligheidseisen; 
o Je maakt het gedrag, de inzet en de motivatie van de KRio bespreekbaar. 
o Wanneer de KRio zich niet houdt aan de eisen of afspraken, spreek je hem daar op 

aan. Houd hem een spiegel voor, geef feedback en adviezen. 
 

- Problemen oplossen 
Problemen kunnen door allerlei oorzaken ontstaan: door jouw instructie, de werkwijze, 
materialen, gereedschappen, omstandigheden, hulpmiddelen of door de KRio zelf. Een 
methode voor probleem oplossen is: 
 
o Luister naar de gevoelens en behoeften van de KRio; 
o Definieer samen het probleem; 
o Nodig de KRio uit om na te denken over een oplossing en laat hem zelf mogelijke 

oplossingen noteren, zonder te evalueren; 
o Laat de KRio beslissen welke oplossingen hij van plan is te gaan toepassen; 
o Evalueer de bevindingen. 

 

- Reflecteren 
Bij het reflecteren richt je je op de prestaties van de KRio, op zijn 
gedrag, motivatie, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en 
samenwerking, maar ook op eventueel bezoek aan workshops en 
bijscholingen. 

 
Reflecteer volgens het STARR-model 
Een hulpmiddel dat je kunt gebruiken bij het reflecteren is het STARR-model. STARR is de 
afkorting van Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Reflectie. 
 
Met deze methode kan de KRio zelf een oordeel vormen over zijn functioneren en kan hij 
leren. Ga dus als praktijkbegeleider niet zelf een oordeel geven; ondersteun de KRio in het 
vormen van een oordeel door de juiste vragen te stellen en te reflecteren. 
 
Zie Bijlage 2 voor de uitwerking van dit model.  



 
Handleiding Begeleiders Kamprechters   pag. 14 van 45 

 

 

Sluit in je begeleiding aan op de mate van zelfsturing 
In je begeleiding is het belangrijk dat je aansluit bij het niveau van zelfsturing van de KRio. Je 
sluit dus aan bij de mate waarin de KRio in staat is zijn leerproces te sturen, zelfstandig 
beslissingen neemt over hoe hij het vak leert. Je sluit aan bij het niveau van zelfsturing door 
coachend te begeleiden. 
 

Coachend begeleiden 
Coachend begeleiden betekent dat je de begeleiding richt op de ontwikkeling van 
zelfstandigheid, bewustzijn en eigen verantwoordelijkheid van de KRio. Je bouwt dit 
langzaam op. Er zijn hierbij drie werkwijzen: 

- geleid leren; 
- begeleid leren; 
- zelfstandig leren. 

 
Meestal zijn dit fasen die geleidelijk in elkaar overgaan, van geleid via begeleid naar 
zelfstandig leren. In elke fase is de rolverdeling tussen jou en de KRio anders. Bij coachend 
begeleiden is het centrale uitgangspunt dat een KRio veel meer leert van wat hij zélf kiest 
dan van wat hem wordt opgedragen. Laat de KRio daarom een zo actief mogelijke rol spelen 
in zijn eigen leerproces. Dit bereik je door de KRio zelf te laten nadenken over wat goed en 
juist is en wat de beste werkwijzen zijn. En door de KRio zélf keuzes te laten maken, met 
hem te discussiëren en hem alles te laten ervaren. Ook samenwerken is belangrijk, want dan 
moet de KRio overleggen, onderhandelen en zijn gedrag uitleggen en verantwoorden. 
 
De kunst is om de zelfstandigheid en zelfsturing van de KRio te stimuleren. Hoe je dat kunt 
aanpakken zie je in Bijlage 3.  
 
Bij het coachend begeleiden van KRio’s heb je heel wat vaardigheden nodig. Daarover lees je 
in het volgende hoofdstuk. 
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Begeleidingsvaardigheden toepassen 
 

 

Er zijn verschillende instrumenten die je bij het coachend begeleiden in kunt zetten, zoals 
het geven van voorbeelden of het laten observeren van een goed voorbeeld. Maar verreweg 
het belangrijkste instrument is het begeleidingsgesprek. 
 

Richtlijnen voor een begeleidingsgesprek 
Tijdens een begeleidingsgesprek probeer je de KRio op een dusdanige manier te beïnvloeden 
dat hij zijn leerdoelen haalt. Dat doe je door de volgende richtlijnen: 
 Maak de KRio via vragen bewust van wat hij al beheerst én wat hij nog niet beheerst; 
 Stimuleer de KRio zélf na te gaan wat hij al beheerst en wat hij nog te leren heeft; 
 Maak afspraken met de KRio over zijn aanpak van het leren; 
 Ondersteun de KRio tijdens het leren door hem te adviseren en te stimuleren en samen 

de resultaten te evalueren: 
 

 Adviseren 
Met een advies stimuleer je de KRio zodanig dat hij een situatie of probleem op een 
andere manier gaat benaderen en zelf een nieuwe of andere oplossing kan 
bedenken. Adviseren is dus iets anders dan het aandragen van een oplossing. Door 
de KRio te adviseren kan hij gerichter en efficiënter naar de opleidingsdoelen 
toewerken. Verder voorkom je dat de KRio vastloopt en ongemotiveerd raakt om 
door te gaan. 
 

 Stimuleren 

Bij leren spelen ook emoties een rol. Als je de KRio positief benadert, voelt hij zich 
beter. Hij is dan eerder bereid er een schepje bovenop te doen. Geef daarom 
regelmatig complimenten en beloon goed gedrag. Dan behaalt de KRio eerder de 
gewenste doelen. Benader je de KRio negatief en benadruk je de dingen die niet goed 
gaan, dan is de kans groot dat hij de handeling niet voor herhaling vatbaar vindt. 

 
 
 

 
 
 
 

Communicatie 
In de dagelijkse praktijk van het coachen speelt communicatie een centrale rol. Door te 
communiceren sta je met elkaar in verbinding, ben je betrokken bij de KRio en wissel je 
betekenisvolle gegevens uit. Dit proces verloopt goed als je door terugkoppeling ontdekt dat 
de informatie door de KRio begrepen is. Effectief is je communicatie pas als er na begrip 

Iedereen is anders 
Let op dat je de manier waarop je de KRio stimuleert niet baseert op wat jóu 
stimuleert. Wanneer je de KRio als individu probeert te begrijpen kun je ook 
begrijpen wat hem tijdens zijn praktijkervaring motiveert. Je komt daar 
achter door te observeren, te luisteren en vragen te stellen, in plaats van aan 
te nemen, te praten en je eigen ideeën op te dringen. 
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door de KRio ook acties worden ondernomen. Deze communicatievoorwaarden, 
ondersteund door een goede relatie tussen jou en de KRio, geven een stevige basis voor 
succesvol coachend begeleiden. Hierna lees je over de belangrijkste begeleidings-
vaardigheden die je bij het coachend begeleiden nodig hebt. 
 

Spreek doeltreffend 
Spreken is de meest voorkomende (maar niet de belangrijkste!) manier om met de KRio te 
communiceren, hem te beïnvloeden en te coachen. Wil je de KRio bijvoorbeeld van nieuw 
gedrag overtuigen, dan licht je de gunstige gevolgen van het nieuwe gedrag toe. Als je 
verband legt tussen jouw doel als praktijkbegeleider en bepaalde waarden en normen die de 
KRio waardevol vindt, vergroot dat de kans op succes. Belangrijk is dat je bij alles wat je zegt 
weet wat je wilt bereiken en achter datgene staat wat je zegt. 
 

Luister actief 
Luisteren betekent niet je mond houden. Luisteren is een actieve bezigheid om informatie 
van en over de KRio te krijgen. Je spreekt dan ook van actief luisteren als je daadwerkelijk 
aandacht geeft. Echte belangstelling is waarneembaar in een ontspannen houding, in 
oogcontact en in het aanmoedigen van de KRio. Door aandacht gevend gedrag nodig je de 
KRio uit en moedig je hem aan om dóór te praten. Aandacht gevend gedrag laat je blijken 
door de KRio als persoon te respecteren en door belang te stellen in wat hij zegt, denkt en 
vindt. Actief luisteren is het minst bedreigend als je het geïnterpreteerde in de vragende 
vorm samengevat. Actief luisteren versterkt het zelfrespect en het zelfvertrouwen van de 
KRio en legt de basis voor vertrouwen en samenwerking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik bewust LSD 
 Luisteren: 

Luisteren doe je niet alleen met je oren, maar met je 
hele lichaam. 
Door je lichaamshouding laat je de ander zien dat je 
geïnteresseerd bent in wat hij te zeggen heeft. 
 

 Samenvatten: 

Heeft de ander zijn betoog afgerond, dan vat je het samen in je eigen woorden.  
Samenvattingen geven een gesprek structuur. 
 

 Doorvragen: 

Speur naar aanknopingspunten om door te vragen. 

KRio: 

‘Ik denk niet dat ik dit goed kan.’ 

Foute reactie praktijkbegeleider: 

‘Je kunt het wel, als je het maar probeert’ (geruststellen) 

Goede reactie praktijkbegeleider: 

‘Wat belemmert je?’ (actief luisteren) 
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Wees alert op vaagheden, subjectieve uitlatingen, aannames, algemene waarheden en 
formuleringen met 'moeten' of 'kunnen'. 
Zo krijg je meer informatie los. 
 

Gericht waarnemen 
Visuele indrukken zijn van grote invloed bij het voeren van begeleidingsgesprekken. Echter, 
het gevaar van voorbarige conclusies is groot, net als bij luisteren. Om zowel de inhoud als 
gevoel te kunnen opvangen, luister je niet alleen actief met je oren, maar neem je ook waar 
met je ogen. Hoe brengt de KRio zijn verhaal naar voren? Wat is de klank van zijn stem? Hoe 
kijkt hij? Hoe gedraagt hij zich? 
 

Ga niet op de eerste indruk af 
Je verpest de relatie met de KRio als je hem op grond van de eerste indruk afwijst. Stel het 
oordeel over de KRio dus uit tot het moment dat je dat oordeel op feiten kunt baseren, dus 
na verloop van tijd, gerichte waarneming en een actief luisterend gesprek. 

 
 
 
 

Vat geregeld samen 
Samenvatten is kort en bondig in eigen woorden weergeven wat de KRio heeft gezegd. Je 
kunt samenvatten op inhoud en samenvatten op gevoel. 
 

 Samenvatten van de inhoud 
Door het samenvatten van de inhoud geef je kort in je eigen woorden weer wat de KRio 
feitelijk heeft gezegd. Je geeft hiermee aan dat je de grote lijn van het gesprek hebt kunnen 
volgen. Door het samenvatten van de inhoud doe je vier dingen tegelijk: 

- Je ordent het gesprek; 
- Je stelt de KRio in staat om vaagheden te verhelderen; 
- Je controleert of je goed hebt begrepen wat de KRio heeft gezegd of bedoeld; 
- Je stimuleert de KRio om verder te gaan. 

 

 Samenvatten van gevoel 
Bij het samenvatten van gevoel reageer je op de gevoelens van de KRio. Je let op emotionele 
uitingen zoals hevige teleurstelling, een kleur van opwinding, heftig met de armen gebaren. 
Het gevoelsmatige van een boodschap omvat de wijze waarop de KRio iets zegt. Hier gaat 
het om de toon, de intonatie, de houding, de gelaatsuitdrukking en de bedoeling van de 
KRio. Daarnaast geven uitingen als kritiseren, dreigen, blozen, stemklank, snel praten je ook 
een signaal over de gemoedstoestand van de KRio. Het samenvatten van gevoel geeft drie 
soorten informatie: 

- Door te letten op de emotionele ondertoon – dat wat de KRio eigenlijk bedoelt – help 
je hem zich te concentreren op de zaken die hem het meest bezighouden; 

- Een samenvatting is een stimulans om door te praten over een kwestie. Het gesprek 
krijgt dan meer diepgang en is zinvoller wanneer je op de emoties van de KRio afstemt; 

Houd er ook rekening mee dat de KRio op zijn beurt een 

vooroordeel over jou kan hebben. Let daarom goed op zijn gedrag. 

 



 
Handleiding Begeleiders Kamprechters   pag. 18 van 45 

 

 

- Samenvatten van wat je meent te horen helpt je erachter te komen of je goed hebt 
geluisterd. 

Vat op het juiste moment samen en niet te vaak. Bij het samenvatten van gevoel laat je 
merken dat je de KRio begrijpt. Dit komt het gesprek ten goede. 
 

Stel de juiste vragen 
Door de juiste vragen te stellen stimuleer je de KRio dat hij zijn verhaal kwijt kan, zijn inbreng 
levert of zijn probleem zelf oplost. Door vragen te stellen heb je een stimulerende en een 
sturende rol. Vragen stellen heeft drie voordelen: 

- Het zet de KRio zelf aan het denken; 
- Je krijgt inzicht in de mate waarin de KRio alle aspecten van het probleem overziet; 
- Je krijgt een beter inzicht in wat de KRio gaat doen. 

 
Om een goed gesprek te voeren met een KRio is het 
belangrijk dat je de juiste vragen stelt.  
 
Er zijn verschillende soorten vragen met verschillende 
functies. 
 
 

 Open vragen 
Open vragen beginnen met de vraagwoorden Wie, Wat, Waar, Wanneer, (Waarom), Hoe 
en Vertel eens... Deze vragen nodigen de KRio uit om informatie te geven. Voorbeelden 
van open vragen zijn: 

 ‘Waar kan ik je mee helpen?’ 
 ‘Hoe bedoel je dat?’ 
 ‘Wat doe je in zo’n geval?’ 
 ‘Hoe ervaar je de sfeer bij deze wedstrijd?’ 
 ‘Wat zijn de procedures?’ 
 ‘Wat vind je van deze keuze?’ 

 
Open vragen zijn vragen waarbij de KRio in principe alle kanten op kan. Je stelt open 
vragen om informatie te krijgen of om de KRio uit te nodigen meer te vertellen. 
 
Het voordeel van open vragen is dat het stimulerend is, de KRio veel ruimte geeft en veel 
informatie en aanknopingspunten oplevert. Het zet de KRio aan het denken. Het nadeel 
van open vragen is de kans op lange antwoorden, subjectieve informatie en gevaar voor 
afdwalen. 
 
Een waarom-vraag is vaak minder geschikt om te stellen, omdat het de KRio dwingt 
eigen gedrag te verklaren of om verantwoording af te leggen: ‘Waarom heb je dat zo 
gedaan?’ Waarom de KRio iets doet of nalaat is niet altijd even gemakkelijk tot 
uitdrukking te brengen. Het betekent vaak iets persoonlijks prijsgeven, wat soms pijnlijk 
is. Een waarom-vraag kan als bedreigend ervaren worden, waardoor die niet altijd het 
open antwoord oplevert dat je zou willen. 
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 Gesloten vragen 
Gesloten vragen stel je als je een ontkenning of bevestiging wilt horen. Met gesloten 
vragen houd je het initiatief aan jouw kant. De KRio geeft een kort antwoord en je kunt 
daarna de beurt weer overnemen. Op gesloten vragen krijg je altijd een of-of keuze 
waarbij vaak alleen een ‘ja’ of ‘nee’ als antwoord mogelijk is: 

 ‘Kan ik straks even bij je terugkomen als ik wat meer tijd voor je heb?’ 
 ‘Doen alle kamprechters in opleiding deze leervorm?’ 

Het voordeel van een gesloten vraag is dat er een duidelijk en kort antwoord volgt. Het 
nadeel van een gesloten vraag is dat er weinig keuze is voor de KRio. Gesloten vragen zijn 
bovendien erg sturend en niet stimulerend. Het biedt weinig aanknopingspunten voor 
een verder gesprek. Aan de andere kant kan een gesloten vraag soms nodig zijn om het 
gesprek in een bepaalde richting te sturen als de KRio vaag blijft. 
 

 Keuze- en Cocktailvragen 

Een variant op de gesloten vraag is de keuzevraag, die je beter kunt vermijden. Bij een 
keuzevraag geef je de mogelijkheid te kiezen uit een aantal verschillende antwoorden: 

 ‘Heb je de training alleen of met iemand anders voorbereid?’ 
 
Met keuzevragen sluit je andere mogelijkheden uit. Voor keuzevragen gelden dezelfde 
voor- en nadelen als bij gesloten vragen. 
 
Een cocktailvraag bestaat uit meerdere vragen tegelijk: 

 ‘Hoe ging je vorige wedstrijd en wat deed je daar precies?’ 
 
Bij de cocktailvraag weet je vaak eigenlijk niet op welke vraag je antwoord krijgt – 
meestal zal dat de laatste zijn. 
 

 Gerichte vragen 
Een gerichte vraag is een korte, duidelijke vraag naar feitelijke gegevens. 

 ‘Hoe lang geleden was je vorige wedstrijd?’ 
 ‘Wat is je eerstvolgende leerdoel?’ 
 ‘Wie is je leercoach?’ 

Het voordeel is dat deze vragen duidelijk, kort en feitelijk zijn. Het nadeel is dat je een 
kort antwoord krijgt, het niet stimulerend is voor de KRio en weinig aanknopingspunten 
biedt voor een verder gesprek. 

 

 Stelvragen 
Bij een stelvraag (of ‘Wat als’ vraag) ga je op zoek naar een situatie die zich voor de KRio 
niet in werkelijkheid heeft voorgedaan, maar die jij schetst. In feite vraag je dus niet op 
basis van ervaring, maar op basis van kennis of fantasie. Als de KRio de door jou 
geschetste situatie niet eerder heeft meegemaakt kan hij terugvallen op het antwoord 
dat uit de theorieboeken komt of, als hij da niet paraat heeft, gaan gissen naar hoe hij 
zou reageren. Het gevaar is dat dit niets te maken heeft met de werkelijkheid, want een 
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theoretisch of gefantaseerd antwoord waarborgt niet dat de KRio in de praktijk ook echt 
zo zou handelen. 
Denk aan het geval van wat je zou doen als er nu brand uitbreekt: de opgeleide BHV-er 
kent de theorie en zal in zijn antwoord aangeven dat hij alarm zal slaan, ramen gaat 
sluiten, zich zal verwittigen of er nog mensen aanwezig zijn om daarna de ruimte via de 
juiste weg te verlaten. Als hij echter geen eigen praktijkervaring heeft opgedaan is de 
kans groot dat hij als het zich echt voordoet zo snel mogelijk de ruimte verlaat en pas op 
de veilige plek gaat nadenken wat hij eigenlijk had moeten doen. De praktijk zal pas leren 
hoe hij in een dergelijke situatie werkelijk handelt. 

 

 Verdiepingsvragen 
Verdiepingsvragen stel je als je dieper wilt ingaan op wat de KRio zegt. Dit kunnen open 
en gesloten vragen zijn. Om gerichte informatie te krijgen is het goed om eerst kort 
samen te vatten wat de KRio heeft gezegd, daarna stel je de verdiepingsvraag, 
Bijvoorbeeld:  

 ‘Ik hoorde je zeggen dat je wat meer initiatief had willen nemen. Hoe wil je leren 
meer initiatief te nemen?’ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag dóór 
Wanneer de KRio niet duidelijk is, vraag je door. Doorvragen werkt stimulerend en levert 
verduidelijking op. Het ‘nadeel’ van doorvragen is dat het tijd kost. Voorbeelden van 
doorvragen zijn: 

 ‘Wat bedoel je daar precies mee?’ 
 ‘Hoezo zie je dat niet meer zitten?’ 
 ‘Waar denk je aan als...?’ 

 

Wek vertrouwen en leef je in in de KRio 
Zorg dat je het over hetzelfde onderwerp hebt. Erken wat de KRio zegt door gebruik te 
maken van uitdrukkingen als: ‘Ik waardeer dat je dat zegt’ en ‘Ik respecteer jouw keuze 
hierin’. 
 

Criteria voor goede vragen 

 Zorg dat je vragen aansluiten bi j wat de KRio zegt; 

 Pas het taalgebruik aan de achtergrond van de KRio aan en vermijd 

moeilijke woorden; 

 Stel altijd één vraag tegelijk; 

 Stel eenduidige vragen, dus geen vragen die voor meerdere uitleg 

vatbaar zijn; 

 Geef de KRio voldoende tijd om een vraag te beantwoorden; 

 Vraag om verduidelijking als je het antwoord niet begrijpt; 

 Stel niet te veel vragen, je geeft de KRio het gevoel ‘doodgegooid’ 

te worden met vragen. 
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Het gaat niet alleen om wat je zegt, het gaat er vooral om hoe je het zegt. Gebruik dezelfde 
stem, volume en woordgebruik als de KRio. Dat noem je spiegelen. Ook door je houding, 
gebaren, gezichtsuitdrukking te spiegelen wek je vertrouwen. 
 

Spreek je emoties uit 
Als praktijkbegeleider bevorder je de open communicatie door zélf open te zijn over je 
gevoelens. Wees eerlijk en bespreek af en toe je eigen gevoelens van blijdschap en 
teleurstelling. Gebruik uitdrukkingen als: ‘Ik heb het gevoel dat…’ en ‘Als ik ons zo hier zie 
zitten, dan moet ik denken aan…’. 
 
Als je irritaties of gevoelens van ongenoegen bespreekbaar maakt, zorg dan dat je niet 
bedreigend overkomt. Houd het bij jezelf door in ik-boodschappen te spreken: ‘Ik merk dat 
ik het lastig vind dat ik jouw aanpak van deze taak niet begrijp. Misschien kun je het me nog 
eens uitleggen’. Met een ik-boodschap verwoord je jouw ervaring van het effect van het 
gedrag van de KRio op jouw gevoelens en ervaringen. 
 

Geef effectieve feedback 
Voor een effectieve begeleiding is het noodzakelijk dat praktijkbegeleider en KRio elkaar 
kunnen vertrouwen. Alleen in dat geval kun je op een goede manier begeleiden en feedback 
geven. Wederzijdse acceptatie is noodzakelijk. Door feedback (terugkoppeling) zorg je 
ervoor dat de KRio erachter komt hoe jij zijn gedrag ziet, begrijpt en uitlegt. Je houdt hem 
daardoor als het ware een spiegel voor. Zo krijgt hij inzicht in zijn eigen handelen en het 
effect dat zijn handelen op anderen heeft. Dit kan ertoe leiden dat de KRio veranderingen in 
zijn handelen wil aanbrengen, bijvoorbeeld als hij het effect van zijn handelen (meer) in 
overeenstemming wil brengen met zijn bedoelingen als kamprechter. Door feedback komt 
de KRio er ook achter wat hij al heeft bereikt en wat (nog) niet. De KRio krijgt dus informatie 
over wat hij al kan en wat hij nog moet leren. 
 
Je kunt de KRio feedback geven tijdens een gepland reflectiegesprek, maar ook tussendoor 
tijdens de praktijk (in een hier-en-nu-situatie). Zie ook Bijlage 7. 
 

 
 
 
 
Effectieve feedback zorgt voor een kleinere afstand tussen jou en de KRio en dat je 
vertrouwen krijgt in elkaar. Maar wat is effectieve feedback eigenlijk? Feedback: 

 richt zich op het handelen van een persoon en niet op de persoon zelf; 
 geeft concrete waarnemingen en geen interpretaties of oordelen; 
 is specifiek en niet algemeen; 
 verwijst naar hoe de feedbackgever het ziet en ervaart (ik-ik-jij-methode, zie hierna); 
 is actueel (momenteel herkenbaar); 
 heeft waarde voor de KRio en geeft mogelijkheden voor verbetering (bruikbaar); 

Regelmatig feedback geven is essentieel voor de motivatie van de KRio. 

Een blijk van waardering op zijn tijd doet wonderen. 

Maar ook als een medewerker niet op koers zit, is het belangrijk om hier 

tijdig feedback over te geven. 
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 biedt gelegenheid tot het geven van een reactie en het stellen van vragen; 
 bestaat uit een heldere boodschap (check of de boodschap overkomt); 
 leidt tot concrete actie (verbeterpunten). 

 
 
 
 
 

Feedback geven met de ik-ik-jij-methode 

Als je feedback geeft, houd je je aan de volgende stappen voor het geven van feedback. 
 
1. IK + waarneming 

Vertel de KRio neutraal in de ik-vorm welk gedrag of handelingen je waarneemt: 
 ‘Ik zie dat je…’ 
 ‘Ik hoor je zeggen dat…’ 
 ‘Ik merk dat je…’ 

 
2. IK + oordeel/mening 

Vertel de KRio in de ik-vorm hoe deze waargenomen handelingen op jou overkomen: 
 ‘Ik krijg daarbij het gevoel dat je…’ 
 ‘Ik denk hierbij dat je…’ 
 ‘Ik interpreteer dit als…’ 

 
3. JIJ + wens/verzoek/advies 

Vertel in de jij-vorm aan de KRio wat je van hem wilt of wat je wilt zeggen: 
 ‘Ik zou willen dat jij…’ 
 ‘Ik wil je zeggen dat…’ 

 
Soms is het nodig om naast feedback ook kritiek te geven. Om te zorgen dat de kritiek 
effectief is en dat de KRio deze accepteert én zal gebruiken, kun je ook bij het geven van 
kritiek gebruik maken van de ik-ik-jij-methode. 
 
Openheid en feedback horen bij elkaar. Door open te zijn, vraag je zelf ook om feedback. En 
door feedback te vragen, werk je aan openheid. 
 

Reflecteer over ervaringen 
Reflectievragen stel je om de KRio na te laten denken over zijn ervaringen. Ook kun je je 
eigen handelen onderzoeken. Voorbeeld van reflectievragen: 
 

 ‘Hoe is de wedstrijd volgens jou verlopen?’ 
 ‘Wat heb je geleerd van wat je hebt gedaan?’ 
 ‘Wat ging er goed?’ 
 ‘Wat kan beter?’ 

 

Feedback is waardevol voor de ontvanger. 

Het geeft mogelijkheden tot verbetering van gedrag. 
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Reflectie is de motor van het leerproces en is onder te verdelen in directe reflectie en 
reflectie achteraf. Bij directe reflectie geef je direct feedback over de actuele situatie van het 
hier-en-nu. Bij reflectie achteraf geef je later feedback, bijvoorbeeld in een 
begeleidingsgesprek. Als je de KRio laat reflecteren op zijn leerervaringen, maak dan 
onderscheid tussen: 

 waarneembare zaken (acties van de KRio en reacties van bijvoorbeeld sporters); 
 gemaakte keuzes en genomen beslissingen; 
 kennis en eerdere ervaringen die de keuzes en beslissingen hebben beïnvloed; 
 gevoelens en opvattingen die de keuzes en beslissingen hebben beïnvloed. 

 
Een optreden bespreek je vaak na door reflectievragen. Daarvoor wordt dan het reflectie-
interview ingezet. Om goede vragen te kunnen stellen kun je bij het reflectie-interview 
gebruikmaken van de STARR-methode (zie ook Bijlage 6). 
 

Maak afspraken 
Je kunt een KRio het beste begeleiden als hij zelf met een probleem komt en aangeeft dat hij 
iets aan dat probleem wil en gaat doen. Lastiger is het als de KRio zelf geen probleem ziet. Je 
moet dan door het stellen van vragen de KRio van het stadium ‘onbewust onbekwaam’ in 
het stadium ‘bewust onbekwaam’ zien te krijgen. Het gaat erom dat de KRio gaat beseffen 
dat hij iets niet doet of niet goed doet. Als de KRio eenmaal overtuigd is dat hij iets moet 
doen of verbeteren, dan is het van belang dat hij het daarna nog met jou eens wordt over 
welke doelen je beiden wilt behalen, en hoe je die gaat behalen. 
 
Het is noodzakelijk om afspraken over dit soort zaken te maken. Afspraken zijn niet 
vrijblijvend, je moet ze beiden nakomen. Komt de KRio de afspraken niet na? Spreek hem 
daarop dan aan. Andersom geldt dit ook. Als je je afspraken niet nakomt, mag de KRio jou 
daarop aanspreken. Als afspraken wel nagekomen worden, laat je dat niet onbesproken. 
Geef complimenten, dat stimuleert enorm. 
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Vastlegging 
 

 

Voor een KRio, zijn leercoach (die vaak op afstand verkeert en er pas later over verneemt) en 
andere praktijkbegeleiders (die niet bij de vorige praktijkervaringen aanwezig zijn geweest 
en de lering daaruit dus niet kennen) is het belangrijk om telkens de leerpunten vast te 
leggen. Bij voorkeur zo snel mogelijk na de opgedane ervaring als die – samen met de lering 
ervan en de voornemens – nog vers in het geheugen ligt. Dat hoeven geen ellenlange 
verhalen te zijn, liever niet zelfs. Maar belangrijke punten dienen wel beknopt en begrijpelijk 
te worden vastgelegd. 
 
De praktijkbegeleider speelt daar een belangrijke rol in. Vanuit zijn eigen aantekeningen 
tijdens het begeleide onderdeel kan hij een eigen begeleidingsformulier opstellen (dat dan 
ook met de KRio moet worden gedeeld en aan hem mee gegeven). Dit kan heel goed als 
basis dienen voor het reflectiegesprek. 
 
Voor een goede en beknopte vastlegging zijn standaardformulieren opgesteld – zie het 
Formulierenboek. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

K  =  I  +  EVA 
 

 K: kennis 

 I:  info 

 EVA:  ervaring, vaardigheid, attitude 
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Bijlage 1:  De leerstijlen van Kolb 
 

 

Welke leeromgeving past het beste bij welke leerstijl? Hierna lees je aan de hand van voorbeelden 
welke leeromgeving bij elke leerstijl past en wat de kracht en ontwikkelpunten zijn van elke leerstijl. 
 

 
 

DROMER 
De dromer (ook wel: bezinner, afkijker, ontwerper) leert vooral door te kijken en te luisteren, 
ervaringen te overdenken en verbanden te leggen. 
 

Optimale leeromgeving 
De dromer: 
- leert van praktijkvoorbeelden, door te kijken, luisteren, overdenken en verbanden te leggen; 
- baseert zijn handelen op aangereikte methoden en aanwijzingen; 
- maakt keuze voor eigen handelen vanuit de geobserveerde en/ of aangereikte mogelijkheden. 
- Heeft tijd en ruimte nodig om ervaringen en gevoelens te verwerken en te uiten; 
- wil mogelijkheden krijgen om de groep te leren kennen en gedachten uitte wisselen; 
- houdt van confrontatie met verschillende visies; 
- wil graag een veilige benadering; 
- houdt van een visuele presentatie van de leerstof. 
 

Ontwikkelpunten 
De dromer komt vaak moeilijk tot besluiten omdat hij steeds weer nieuwe alternatieven bedenkt, 
keuzes uitstelt of zelfs helemaal geen keuzes maakt. 
 

DENKER 
De denker (ook wel: theoreticus) verdiept zich graag vooraf in een werkwijze of de theorie. Hij wil 
precies weten hoe alles in elkaar steekt. Als hij de zaken op een rijtje heeft, dan beslist hij welke 
nieuwe kennis hij gaat toepassen en uitvoeren. 
 

Optimale leeromgeving 
De denker: 
- leert door eerst na te denken over het waarom; 
- is vooral geïnteresseerd in de theorie achter het praktisch handelen; 
- analyseert vragen/situaties; 
- analyseert en vergelijkt theorieën, concepten en systemen; 
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- wil het geleerde graag aan anderen uitleggen en laten zien. 
- wil duidelijke doelen en een helder programma; 
- wordt graag geconfronteerd met complexe vraagstukken (uitdaging); 
- houdt van orde en rust; 
- wil tijd hebben om zelf met de stof bezig te zijn en deze in eigen kaders te plaatsen. 
 

Ontwikkelpunten 
De denker vindt dat zijn theorie altijd ‘klopt’. Ook als de bruikbaarheid ervan in praktijk nihil is. Hij 
laat zich moeilijk door de concrete ervaring op andere gedachten brengen. 
 

BESLISSER 
Een beslisser wil eerst uitleg hebben over de grote lijnen van de theorie. Daarna beslist hij met welke 
deel van de theorie hij aan de slag wil gaan. De beslisser is gericht op probleemoplossing en 
toepassing van begrippen en theorieën. Hij wordt graag geconfronteerd met problemen waar één 
juiste oplossing voor kan worden gezocht. 
 

Optimale leeromgeving 
De beslisser: 
- leert doelgericht en stapsgewijs; 
- wil eerst (heldere) uitleg; 
- ziet graag een duidelijke rode draad in de leerstof; 
- wil ‘nuttige’ informatie gericht op praktische toepassing; 
- wil het risico op mislukken zo klein mogelijk houden; 
- wil een duidelijke relatie zien tussen leerstof en de praktijk; 
- wil technieken en aanwijzingen krijgen om problemen zelfstandig op te lossen; 
- krijgt graag de gelegenheid om met zelf bedachte oplossingen te experimenteren. 
 

Ontwikkelpunten 
De drang om besluiten te nemen kan zo sterk zijn dat de kwaliteit in het gedrang komt: ‘beter een 
foute beslissing dan geen beslissing’. 
 

DOENER 
De kracht van de doener ligt bij het ‘doen’. De doener leert vooral door dingen zelf uitte proberen in 
de praktijk. Al werkend lost hij vragen en problemen op. De doener doet ervaringen op en komt 
problementegen. Hij werkt doelgericht, kan goed met mensen opschieten en wil tastbare resultaten 
bereiken. Een doener raakt graag betrokken bij een proces en voert graag plannen uit. Hij richt zich 
daarbij eerder op de informatie van anderen dan op zijn eigen analytische capaciteiten. Hij kan zich 
snel aan specifieke en concrete situaties aanpassen. 
 

Optimale leeromgeving 
De doener: 
- wil uitdagende, onverwachte en spannende situaties, die om keuzes vragen; 
- wil veel afwisseling in werkvormen; 
- vindt dat er plaats moet zijn voor humor, plezier en ontspanning; 
- krijgt graag feedback op eigen actie; 
- vindt sfeer en contact belangrijk; 
- wil graag de vrijheid om snel te reageren. 
 

Ontwikkelpunten 
Een ontwikkelpunt van de doener heeft te maken met zijn ongeduld. De doener loopt voor anderen 
te hard van stapel en kan daarmee drammerig overkomen.  
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Bijlage 2:  Het STARR model 
 

 

Situatie 

Vraag de KRio de situatie te beschrijven, waarin de taak of activiteit werd uitgevoerd. Met deze vraag 
probeer je de context en complexiteit van de situatie in beeld te krijgen. Hulpvragen: 
- Wat was de beginsituatie? Wat ging aan deze activiteit vooraf? 
- Wie waren erbij betrokken? Met wie werkte je samen? 
- Waar speelde het? 

 

Taak 

Vraag de KRio te beschrijven welke taak of rol hij hierbij had. Je achterhaalt hier welke doelen de 
KRio heeft en welke verantwoordelijkheid hij had. Hulpvragen: 
- Wat was jouwtaak? 
- Wat was jouw rol? 
- Welke doelen had je? 
- Voor wie was deze taak of activiteit belangrijk? 
- Welke plaats heb jij in het gehele proces ingenomen? 

 

Actie 

Vraag de KRio welke concrete acties hij heeft ondernomen. Zorg dat de KRio in de ik-vorm praat, het 
gaat namelijk om de actie van de KRio zelf. Hulpvragen: 
- Wat heb je precies gedaan? Wat deed je eerst, wat kwam daarna? 
- Waarom pakte je het op die manier aan? 
- Hoe reageerde je? 

 

Resultaat 

Vraag de KRio naar het resultaat van de activiteit. Met deze vraag achterhaal je hoe effectief de actie 
van de KRio was. Hulpvragen: 
- Wat was het resultaat van je activiteit of taak? Hoe is het afgelopen? 
- Hoe reageerden de anderen hierop? 
- Welke vervolgacties zijn er aan vastgeknoopt? Wordt hier gebruik van gemaakt? 

 

Reflectie 

Vraag de KRio hoe hij op de taak of activiteit terugkijkt en of hij het geleerde kan verplaatsen naar 
een andere situatie (transfer). Met deze vraag ga je na of de KRio heeft geleerd van zijn handelen. 
Hulpvragen: 
- Wat zou je een volgende keer anders doen? 
- In welke andere situatie kun je deze taak of activiteit ook goed doen? 
- Heb je daarna een vergelijkbare situatie meegemaakt? Zo ja, wat heb jetoen anders gedaan? 
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Bijlage 3:  Van geleid via begeleid naar zelfstandig leren 
 

 
De kunst is om de zelfstandigheid en zelfsturing van de KRio te stimuleren. Hoe pak je dat aan 
wanneer de KRio zich gaat oriënteren op de opdracht, deze gaat uitvoeren en hierop gaat 
terugkijken? Wat doe jij als begeleider en wat doet de KRio bij ‘geleid leren’, ‘begeleid leren’ en 
‘zelfstandig leren’ in de praktijk? In het volgende schema zie je hiervan een samenvatting. 
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Bijlage 4:  Keycard Denkvragen stellen 
 

 

Hoe help ik de scheidsrechter om tot leren te komen? 
Door denkvragen te stellen! 
Dan richt ik me op vier mogelijke leeractiviteiten: 
 

1 Onthouden: Reproduceren van informatie 

- Wat gebeurde er achtereenvolgens? (beschrijven) 
- Wat is ….. ? (definitie geven)  

 

2 Begrijpen: Weergeven van informatie in eigen woorden, waarbij de samenhang 

tussen de elementen duidelijk wordt 
- Geef eens een voorbeeld! (voorbeeld verzinnen) 
- Wat zou hiervan het effect kunnen zijn? 

(verbanden (bijv. oorzaak → gevolg) aangeven) 
 

3 Integreren: Verbinden van nieuwe informatie aan reeds aanwezige kennis 

- Waarom zou dit kunnen werken? (verklaren) 
- Wat vind je hierin het belangrijkste gedragsaspect? 

(waarderen) 
 

4 Toepassen: Gebruiken van kennis / vaardigheden in een nieuwe situatie 

- Wat denk je dat er dan gebeurt? (voorspellen) 
- Hoe ziet zoiets er concreet uit? (ontwerpen) 
- Wat zou je kunnen doen om dit aan te pakken? 

(complex probleem oplossen / scenario bedenken) 
 

Gevolg: De kamprechter is 90% van de tijd aan het woord! 
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Bijlage 5:  Keycard Hoe voer in een planningsgesprek? 
 

 

Omdat mijn doelen zijn: 
- de scheidsrechter weet wat hem te wachten staat; 
- de scheidsrechter heeft op grond van ervaringen uit vorige optredens maximaal drie 

leerpunten voor de komende wedstrijd gekozen; 
- de scheidsrechter weet welk concreet gedrag hoort bij een perfecte uitvoering van 

deze leerpunten, 
- bestaat het planningsgesprek uit vier stappen: 

 

De 4A-methodiek: 

 

1 Aangeven van doel en vorm van het planningsgesprek 

Tip 1: Ik zorg voor een veilige situatie 
Tip 2: Ik check tot slot of de KRio weet wat hem te wachten staat 

 

2 Analyseren van de ervaringen in vorige wedstrijden 

Tip 1: Ik vraag bij de leerpunten door op gedrag en effect 
Tip 2: Ik laat de KRio telkens samenvatten  

 

3 Analyseren van de voorbereiding van de scheidsrechter 

Tip 1: Ik vraag vooral door op wat de scheidsrechter ziet als gewenst gedrag in de 
komende wedstrijd, d.w.z. gedrag dat leidt tot acceptatie van zijn 
beslissingen 

Tip 2: Ik controleer of de scheidsrechter dit gedrag concreet kan beschrijven 
 

4 Afsluiten 

Tip 1: Ik laat de scheidsrechter samenvatten waar zij/hij en ik op gaan letten 
Tip 2:  Ik spreek positieve verwachtingen uit 
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Bijlage 6:  Keycard Reflectiegesprek 
 

 
Mijn doel is dat de cursist meer zicht krijgt op zijn functioneren. 
Daarom maak ik gebruik van de STARR-methode, een gestructureerde manier van vragen 
stellen. 
 

1 Situatie (Wat gebeurde er? / Met wie?)  

- De cursist kiest een situatie. 
- Ik vraag vervolgens door, zodat ik een helder beeld krijg: 

“Wat nam je waar?” / “Wat was er naar jouw idee precies aan de hand?” 
 

2 Taak (Wat was het doel van de cursist?)  

- Ik vraag door op: “Wat wilde je op dat moment bereiken?”: 
- Vervolgens: “Wat vond je dat er moest gebeuren?” 

 

3 Actie (Wat deed de cursist? / Waartoe deed hij dat?)  

- Ik stel vragen over de handelingen van de cursist: 
“Vertel me eens stap voor stap hoe je dat hebt aangepakt!”  
“Waarom heb je dat zo aangepakt?” 
“Wat hoorde/zei/deed je toen …?”  
 

4 Resultaat (Welke reacties waren er? Bereikte de cursist zijn doel?) 

- Ik stel vragen over het al of niet bereiken van het doel: 
“Hoe reageerden de betrokkenen?” / “Bereikte je je doel?” 
“Waaruit blijkt dat?” 
 

5 Reflectie  (Wat leerde de cursist?)  

- De cursist kijkt naar nieuwe leerdoelen:  
“Waar was je tevreden over?” (soms: “Wat had beter gekund?”) → “Waar wil je 
verder aan werken?” → “Hoe ga je dat doen? 

- Ik stuur aan op concrete doelen →  scenario / stappenplan 

- De cursist onderzoekt de transfermogelijkheden: 
“Kun je met wat je hiervan geleerd hebt, ook iets in andere situaties?” 
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Bijlage 7:  Keycard Feedback geven 
 

 

Omdat ik wil dat de cursist én kan leren én gemotiveerd blijft (of wordt), hanteer ik de Ik-Ik-
Jij methode: 

- Ik zie dat je …  
- Ik krijg daardoor de indruk dat je … 

- Herken JIJ dat? 
 

Goede feedback: 
- is gericht op het handelen 
- geeft waarnemingen en geen oordelen 
- is specifiek en niet algemeen 
- verwijst naar hoe jij het ziet en ervaart 
- is actueel 
- geeft mogelijkheden voor verbetering 
- bestaat uit een heldere boodschap 
- leidt tot concrete actie (verbeterpunten) 

 
1. Goede feedback is zo precies mogelijk, maar niet te lang:  

Ik noem het gedrag dat ik waarnam en het effect dat dit gedrag had (op roeiers, 
coaches, collega-kamprechters). 

 
2. Goede feedback gaat over dat wat goed ging: 

Gewenst gedrag benoemen vergroot de kans dat de cursist dit herhaalt. 

 
3. Goede feedback bevat verleden, heden en toekomst en geeft antwoord op vier vragen 

van uw cursist: 
- Waar ga ik heen? Info over het doel (‘feed-up’) 
- Hoe doe ik het tot nu toe? Info over de vorderingen (‘feedback’) 
- Ben ik klaar met dit onderwerp? Info over ‘Doel gehaald?’ 
- Wat zijn de vervolgstappen? Info over de acties (‘feed forward’) 

 
 

“Goed zo” is dus onvoldoende! 
  



 
Handleiding Begeleiders Kamprechters   pag. 34 van 45 

 

 

Bijlage 8:  Keycard Observeren 
 

 

Als mijn doel is: “ik beschik over betrouwbare informatie over het gedrag van de kamprechter 
en de gevolgen daarvan”, zet ik de volgende stappen: 
 

0 Ik weet wat het planningsgesprek opleverde 
Tip: Noteer de te observeren gedragingen bij stap 4 “Afsluiten”. 

 

1 Ik observeer 
Tip: De plek waar ik me bevind bepaalt wat ik zie 

(roeiers, coaches, publiek, mede-kamprechters, overige officials). 
 

2 Ik registreer 
 Tip 1: Let alleen op gedrag dat voortvloeit uit de afgesproken leerpunten. 

Tip 2: Noteer louter wat je de kamprechter hoort en ziet doen en het gedrag van 
anderen dat daar een reactie op is. Géén interpretaties! 

Tip 3: Registreer zo snel mogelijk na de waarneming. 
 

3 Ik classificeer 
Tip 1: Koppel alle gedragsuitingen aan de leerpunten. Nu interpreteer je. 
Tip 2: Als de kamprechter dit wenst, link dit gedrag dan ook aan de criteria van het 

reflectie- en begeleidingsformulier (de checklist). 
 

4 Ik evalueer  
Tip: Bepaal of het vertoonde gedrag leidde tot de nagestreefde effecten (acceptatie, 

sportief verloop, respect?) 
 

5 Ik houd rekening met mijn valkuilen  
Tip 1: Het halo-effect: je bent zo getroffen door positief gedrag van de kamprechter 

dat je volgende acties door een roze bril waarneemt; 
Tip 2: Het horn-effect: het tegenovergestelde van het halo-effect: niets deugt er 

meer…; 
Tip 3: Clementie (‘leniency’): de eerste actie was matig, waarna je geneigd bent het 

gedrag mild te beoordelen – het moet wel leuk blijven ….; 
Tip 4: Strengheid (‘stringency’): het tegenovergestelde van clementie: je evalueert het 

gedrag van de kamprechter onredelijk negatief; 
Tip 5: Het volgorde-effect: Nadat je enkele kamprechters hebt begeleid van wie je niet 

blij werd, is de eerste die het een beetje aardig doet ‘spekkoper’- hij kan niets 
meer fout doen! 
NB het omgekeerde is ook mogelijk. 

Tip 6: De centrale tendens: Je bent geneigd alle gedragingen van de kamprechter als 
gemiddeld effectief te beschouwen; je vlakt uitschieters af. Dit risico loop je als 
onvoldoende duidelijk is waar je op zou letten (stap 0).
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Bijlage 9:  Competenties Kamprechter-B 
 

 

CHECKLIST KR-B 

1. Voorbereiden op de 
wedstrijd 
 

A. Is op de hoogte van 
(wijzigingen in) de 
reglementen 

B. Is ruim op tijd aanwezig 
C. Zorgt voor juiste eigen 

kleding, uitrusting en conditie 
D. Controleert uitrusting roeiers, 

stuurlieden en baan 
E. Doorloopt stapsgewijs de 

fasen voor de start 

 

2. Toepassen spelregels 
 

A. Past spelregels toe 
B. Gebruikt signalen 
C. Straft waar nodig 

 

3. Begeleiden van de 
wedstrijd 
 

A. Kiest juiste positie 
B. Houdt controle over de race 
C. Grijpt op de juiste manier in 
D. Handelt als veiligheid of 

welzijn in het geding komen 

 

4. Omgaan met roeiers en 
coaches 
 

A. Gaat correct om met alle 
betrokkenen 

B. Communiceert gepast 

C. Legt eigen handelen uit 

5. Samenwerken met collega’s 
 

A. Houdt zich aan afspraken  
B. Overlegt effectief 
C. Ondersteunt collega’s 
D. Evalueert en vraagt feedback 

 

6. Afhandelen van 
formaliteiten 
 

A. Reageert op correspondentie 
B. Administreert zorgvuldig 
C. Rapporteert wangedrag 
D. Reflecteert op eigen handelen 

 

Toelichting: 
 

1. Voorbereiden op de wedstrijd 
 

A. Is op de hoogte van (wijzigingen in) de reglementen 
- De KR heeft kennis van RvR en HR van de KNRB en informeert zich omtrent ontwikkelingen via bv. 

circulaires van de KR-commissie 

- Oriënteert zich bv. via de website op de verkeersregels of bijzondere bepalingen 
 

B. Is ruim op tijd aanwezig 
- De KR meldt zich bij het hoofd van de jury en is aanwezig uiterlijk bij de start van de 

juryvergadering 
 

C. Zorgt voor juiste eigen kleding, uitrusting en conditie 
- De KR draagt kleding volgens RvR, geschikt schoeisel voor op steiger en boot, en beschikt over de 

noodzakelijke persoonlijke uitrusting 

- Verzamelt en test de materialen voor de uitoefening van de (eerste) ingedeelde functie, zoals 
vlaggen, bel, stopwatch, mega- en portofoon, maar ook loting, weeg- en startlijst 

- Beschikt over een toereikend visueel vermogen en voldoende fysieke gesteldheid 
 

D. Controleert uitrusting roeiers, stuurlieden en baan 
- De KR controleert primair in de Controlecommissie o.a. boten en riemen, gewicht stuurlieden en 

lichte roei(st)ers, kledingvereisten zoals uniformiteit en reclame 

- Controleert uitrusting baan en te gebruiken technische (communicatie)middelen 
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E. Doorloopt stapsgewijs de fasen voor de start 
- Zijn alle ploegen van de race / het veld aanwezig i.v.m. indeling voorwedstrijden 

- Presenteren de ploegen zich overeenkomstig het RvR (tijdig, uniformiteit etc.)  

- Zijn de varende kamprechter, aligneur, tijdmeting en vlotpersoneel aanwezig en gereed 

- Is de wedstrijdbaan (golven)vrij etc. 

- De KR houdt rekening met specifieke aspecten voor tijdwedstrijden 

 

2. Toepassen van de spelregels 
 

A. Past spelregels toe 
- Start de race volgens de regels op eigen gezag (op niet-nationale wedstrijden) óf onder 

verantwoordelijkheid van een KR-A (op nationale wedstrijden) 

- Past regels toe 
 

B. Gebruikt signalen  
- Communiceert cf. RvR zoals bv. gebruik rode en witte vlag, aanroepen en toepassen 

startprocedure 
 

C. Straft waar nodig  
- Straft bij overtredingen en wangedrag conform de maatregelen van hoofdstuk 10 RvR 

- Doet dit op eigen gezag (op niet-nationale wedstrijden) óf onder verantwoordelijkheid van een KR-
A (in specifieke functies op nationale wedstrijden, zie RvR). 

- Maakt altijd zelf aantekeningen bij strafmaatregelen 

 

3. Begeleiden van de wedstrijd 
 

A. Kiest juiste positie 
- Kiest positie die waarneming optimaal mogelijk maakt, in het bijzonder de varende kamprechter, 

maar ook bv. de organisatie van weging en Controlecommissie 
 

B. Houdt controle over de race 
- De KR reageert op het handelen van de ploegen en op omstandigheden als publiek/obstakels in de 

baan, onweer, golven 
 

C. Grijpt op de juiste manier in 
- Cf. RvR; daarbij is er verschil tussen race-gerelateerde functies (vooral varende KR) en 

controlecommissie 
 

D. Handelt als veiligheid of welzijn in het geding komen 
- Veiligheid heeft hoogste prioriteit (hulp bieden bij ongeval / onwel worden gaat vóór de 

wedstrijd). 

- Informeert wedstrijdleiding en/of veiligheidscoördinator en/of hulpdiensten adequaat 

 

4. Omgaan met roeiers en coaches 
 

A. Gaat correct om met alle betrokkenen  
- Uitgangspunt vormen “sportiviteit en respect” 

- Eigen gedrag en aanpak staan in relatie tot de roeiomgeving en -cultuur, rekening houdend met 
algemeen aanvaarde normen en waarden en ook met culturele verschillen. 

- Luistert naar argumenten en inzichten van anderen en kan eigen inzichten helder toelichten 

- Houdt daarbij gepaste afstand, onthoudt zich van adviezen en vertoont voorbeeldgedrag 
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B. Communiceert gepast 
- In de geest van de wedstrijd en het veld (ook passend bij leeftijd en ervaring van de 

ploeg/roeiers): 
o Beleefd / respectvol 
o Rustig 
o Duidelijk en ‘to the point’, beknopt (mede afhankelijk van functie) 
o Oprecht en ‘fair’ 
o Gefocust op de taak als kamprechter 
o Verstoort voorbereiding van de roeier zo min mogelijk  

 

C. Legt eigen handelen uit 
- Kan eigen handelen (+ observatie) en beslissingen (na de race) toelichten 

 

5. Samenwerken met collega’s 
 

A. Houdt zich aan afspraken  
- De KR houdt zich aan werkafspraken op alle plekken waar hij met meer mensen samen zit/werkt: 

degene(n) met wie hij in de boot zit, controlecommissie, startteam/aligneur, commissie van 
aankomst, baancommissarissen 

- Afspraken vallen binnen het kader van de richtlijnen gegeven door hoofd jury / wedstrijdleiding 

- Functioneert bij diverse door RvR bepaalde functies onder verantwoordelijkheid van een KR-A 

- Bereidt blok- en functiewissels voor 

- Bij functiewisseling is er aandacht voor overdracht of helderheid over de werkafspraken 
 

B. Overlegt effectief 
- Onder meer in de boot, bij de controlecommissie, startteam/aligneur, commissie van aankomst, 

baancommissarissen, en bij overdracht van functies bij blokwissel 
 

C. Ondersteunt collega’s 
- Waar nodig ook tegenover motorbootbestuurders of andere wedstrijdfunctionarissen 

- De KR laat nooit aan derden merken niet achter beslissingen van een collega-official te staan. Dit 
staat los van besluiten die in hiërarchische verhouding worden genomen (bijvoorbeeld: KR-A 
overrulet KR-B of varende kamprechter overrulet starter) 

 

D. Evalueert en vraagt feedback 
- Varende KR zoveel mogelijk na elke race met zijn KR-A (en eventueel de motorboot-bestuurder) 

- Overige functies voorafgaand aan de blokwissel of waar nodig tijdens de taakuitoefening 

- Na de wedstrijd wordt een gezamenlijke evaluatie gehouden 

- Feedback (met nadruk op positief) en advies vragen en geven, zowel ervaren als onervaren KR’s 

 

6. Afhandelen van formaliteiten 
 

A. Reageert op correspondentie 
- Reageert op uitnodigingen van Hoofden van Jury en onderhoudt daarmee het contact 
 

B. Administreert zorgvuldig 
- Bij de Commissie van aankomst (finishvolgorde en KR) 

- Bij het invullen van weeglijsten (stuurlieden, roeiers en boten) 

- Bij de Controlecommissie (afvaart, opmerkingen materiaal) 

- Vermeldt maatregelen cf. RvR zoals uitsluiting of diskwalificatie op de uitslag 

- Òf op eigen gezag (in niet-nationale wedstrijden) óf onder verantwoordelijkheid van een KR-A (in 
specifieke functies bij nationale wedstrijden, zie RvR) 

- Levert desgevraagd bij bv. bezwaar een aanvullende verklaring 
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C. Rapporteert wangedrag  
- De KR meldt intimidatie door roeiers, coaches en betrokkenen of wangedrag van 

wedstrijdfunctionarissen bij verantwoordelijke KR-A en (eventueel) het hoofd jury 
 

D. Reflecteert op eigen handelen 
- Denkt bij elk optreden als KR na over wat goed gaat en wat leerpunten zijn 

- Neemt zich voor elk optreden voor om op een of twee punten te letten en reflecteert daar na 
afloop over 

- Laat zich waar mogelijk door collega’s bijstaan in de reflectie 
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Bijlage 10:  Competenties Kamprechter-A 
 

 

CHECKLIST KR-A 

1. Voorbereiden op de 
wedstrijd 

 

A. Is op de hoogte van 
(wijzigingen in) de 
reglementen 

B. Oriënteert zich op belangen 
C. Is ruim op tijd aanwezig 
D. Zorgt voor juiste eigen 

kleding, uitrusting en conditie 
E. Controleert uitrusting 

roeiers, stuurlieden en baan 
F. Doorloopt stapsgewijs de 

fasen voor de start 

 

2. Toepassen spelregels 
 

A. Past spelregels toe 
B. Gebruikt signalen 
C. Herkent opzet en uitlokking 

D. Straft waar nodig 
 

3. Begeleiden van de wedstrijd 
 

A. Kiest juiste positie 
B. Houdt controle over de race en 

omstandigheden 
C. Grijpt op de juiste manier in 
D. Handelt als veiligheid of welzijn 

in het geding komen 
E. Herstelt eerdere beslissingen zo 

nodig 

 

4. Omgaan met roeiers en 
coaches 

 

A. Gaat correct om met alle 
betrokkenen 

B. Communiceert gepast en blijft 
kalm 

C. Legt eigen handelen uit en staat 
open voor dialoog 

5. Samenwerken met 
collega’s 

 

A. Maakt afspraken 
B. Werkt samen en overlegt 

effectief 
C. Ondersteunt collega’s 
D. Evalueert en vraagt feedback 

 

6. Afhandelen van 
formaliteiten 

 

A. Reageert op correspondentie 

B. Administreert zorgvuldig 
C. Rapporteert wangedrag 
D. Reflecteert op eigen 

handelen 

7. Begeleiden van Kamprechters in opleiding  
 

A. Observeert vanuit een geschikte positie en registreert de observatie 
B. Evalueert met de kamprechter in opleiding de race en diens handelen 
C. Geeft feedback op gedrag 

 

 

Toelichting: 
 

1. Voorbereiden op de wedstrijd 
 

A. Is op de hoogte van (wijzigingen in) de reglementen 
- De KR heeft kennis van RvR en HR van de KNRB en informeert zich omtrent ontwikkelingen via bv. 

circulaires van de KR-commissie 
- Voldoet aan de bijscholingseisen (trainingen) en bezoekt regelmatig informatiebijeenkomsten 
- Oriënteert zich bv. via de website op de verkeersregels of bijzondere bepalingen 
 

B. Oriënteert zich op belangen 
- Oriënteert zich op eventuele belangen die bij races op het spel staan, kan die op waarde schatten 

en betrekt die belangen, zoals eventuele klassementen, zo mogelijk in zijn beoordeling 
 

C. Is ruim op tijd aanwezig 
- De KR meldt zich bij het hoofd van de jury en is aanwezig uiterlijk bij de start van de 

juryvergadering 
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D. Zorgt voor juiste eigen kleding, uitrusting en conditie 
- De KR draagt kleding volgens RvR, geschikt schoeisel voor op steiger en boot, en beschikt over de 

noodzakelijke persoonlijke uitrusting 
- Verzamelt en test de materialen voor de uitoefening van de (eerste) ingedeelde functie, zoals 

vlaggen, bel, stopwatch, mega- en portofoon, maar ook loting, weeg- en startlijst 
- Beschikt over een toereikend visueel vermogen en voldoende fysieke gesteldheid 
- Voldoet aan de norm van beschikbaarheid 
 

E. Controleert uitrusting roeiers, stuurlieden en baan 
- De KR controleert primair in de Controlecommissie o.a. boten en riemen, gewicht stuurlieden en 

lichte roei(st)ers, kledingvereisten zoals uniformiteit en reclame 
- Controleert uitrusting baan en te gebruiken technische (communicatie)middelen 
- Laat zonodig zaken die niet in orde zijn corrigeren voor aanvang 
 

F. Doorloopt stapsgewijs de fasen voor de start 
- Zijn alle ploegen van de race / het veld aanwezig i.v.m. indeling voorwedstrijden 
- Presenteren de ploegen zich overeenkomstig het RvR (tijdig, uniformiteit etc.)  
- Zijn de varende kamprechter, aligneur, tijdmeting en vlotpersoneel aanwezig en gereed 
- Is de wedstrijdbaan (golven)vrij etc. 
- De KR houdt rekening met specifieke aspecten voor tijdwedstrijden 
- Begint de race op tijd 

 

2. Toepassen van de spelregels 
 

A. Past spelregels toe  
- Start de race volgens de regels 
- Toets aan de hand van de regels, met name in de Controlecommissie 
- Past regels toe ook in complexe situaties, met name als starter en kamprechter 
 

B. Gebruikt signalen 
- Communiceert eenduidig cf. RvR zoals bv. gebruik rode en witte vlag, aanroepen en toepassen 

startprocedure 
 

C. Herkent opzet en uitlokking 
- De KR is alert op opzet of uitlokking zoals manipulatie bij atleten- of botenweging en neemt dit 

mee in zijn beoordeling 
 

D. Straft waar nodig 
- Straft bij overtredingen en wangedrag conform de maatregelen van hoofdstuk 10 RvR 
- Maakt altijd zelf aantekeningen bij strafmaatregelen  

 

3. Begeleiden van de wedstrijd 
 

A. Kiest juiste positie 
- Anticipeert en kiest positie gericht op optimale waarneming, dit betreft vooral de varende 

kamprechter, maar ook bv. de organisatie van weging en Controlecommissie 
 

B. Houdt controle over de race en omstandigheden 

- De KR reageert op het handelen van de ploegen en op omstandigheden zoals publiek/obstakels in 
de baan, onweer, golven 
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C. Grijpt op de juiste manier in 
- Cf. RvR; daarbij is er verschil tussen race-gerelateerde functies (vooral varende KR) en 

controlecommissie  
- Zorgt voor balans tussen voortgang en ingrijpen. Maatregelen zijn primair gericht op bevorderen 

veiligheid en herstel van kansen, niet op het straffen van ploegen 
- Neemt waar, interpreteert en beslist in snel wisselende situaties cf. taakbeschrijvingen in RvR 
- Is consistent in handelen en besluiten in vergelijkbare situaties en in de diverse functies en rollen. 
- Kan aandacht goed doseren (rust creëren èn concentreren) en ondersteunt collega’s daarin 
 

D. Handelt als veiligheid of welzijn in het geding komen 

- Veiligheid heeft hoogste prioriteit (hulp bieden bij ongeval / onwel worden gaat vóór de wedstrijd) 
- Anticipeert op onveilige situaties o.a. door juiste timing en kiezen positie met impact op veiligheid 
- Informeert wedstrijdleiding en/of veiligheidscoördinator en/of hulpdiensten adequaat 
 

E. Herstelt eerdere beslissingen zo nodig 

- Als de KR een protest toewijst, dan kan hij zijn besluit of maatregel herroepen 
- Ook zonder protest kan de KR inzien dat hij een andere beslissing wil en moet nemen 

 

4. Omgaan met roeiers en coaches 
 

A. Gaat correct om met alle betrokkenen 
- Uitgangspunt vormen “sportiviteit en respect” 
- Eigen gedrag en aanpak staan in relatie tot de roeiomgeving en -cultuur, rekening houdend met 

algemeen aanvaarde normen en waarden en ook met culturele verschillen 
- Luistert naar argumenten en inzichten van anderen en kan eigen inzichten helder toelichten 
- Dwingt acceptatie af, o.a. door goede reglementskennis en –interpretatie en correct optreden 
- Houdt daarbij gepaste afstand, onthoudt zich van adviezen en vertoont voorbeeldgedrag 
 

B. Communiceert gepast en blijft kalm 
- In de geest van de wedstrijd en het veld (ook passend bij leeftijd en ervaring van de ploeg/roeiers): 

o Beleefd / respectvol 
o Rustig 
o Duidelijk en ‘to the point’, beknopt (mede afhankelijk van functie) 
o Oprecht en ‘fair’ 
o Gefocust op de taak als kamprechter 
o Verstoort voorbereiding van de roeier zo min mogelijk 
o Laat zich niet verleiden tot emotionele uitspraken 
o Blijft kalm als sporters, coaches of anderen emotioneel reageren 
o Treedt waar mogelijk de-escalerend op 

 

C. Legt eigen handelen uit en staat open voor dialoog 
- Kan eigen handelen (+ observatie) en beslissingen (na de race) toelichten 
- Staat (na de race) open voor dialoog en andere inzichten 
- Geeft inschattingsfouten of foute regeltoepassing toe, hetgeen bijdraagt aan acceptatie en imago 
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5. Samenwerken met collega’s 
 

A. Maakt afspraken  
- De KR maakt werkafspraken op alle plekken waar hij met meer mensen samen zit/werkt: 

degene(n) met wie hij in de boot zit, de controlecommissie, startteam/aligneur, commissie van 
aankomst, baancommissarissen 

- Afspraken vallen binnen het kader van de richtlijnen gegeven door hoofd jury / wedstrijdleiding 
- Bereidt blok- en functiewissels voor 
- Na wisseling van taak/functie worden zo nodig opnieuw werkafspraken gemaakt 
 

B. Werkt samen en overlegt effectief  
- Onder meer in de boot, bij de controlecommissie, startteam/aligneur, commissie van aankomst, 

baancommissarissen, en bij overdracht van functies bij blokwissel 
- Organiseren, coördineren, communiceren, onderling taken verdelen, helpen en taken toelichten 
- Aandacht voor continuïteit bij blokwissel 
- Gedraagt zich collegiaal tegenover alle betrokkenen 
 

C. Ondersteunt collega’s 
- Waar nodig ook tegenover motorbootbestuurders of andere wedstrijdfunctionarissen 
- De KR laat nooit aan derden merken niet achter beslissingen van een collega-official te staan. Dit 

staat los van besluiten die in hiërarchische verhouding worden genomen (bijvoorbeeld: KR-A 
overrulet KR-B of varende kamprechter overrulet starter) 

 

D. Evalueert en vraagt feedback 
- Varende KR zoveel mogelijk na elke race met zijn KR-B (en eventueel de motorboot-bestuurder) 
- Overige functies voorafgaand aan de blokwissel of waar nodig tijdens de taakuitoefening 
- Na de wedstrijd wordt een gezamenlijke evaluatie gehouden 

- Feedback (met nadruk op positief) en advies vragen en geven, zowel ervaren als onervaren KR’s 

 

6. Afhandelen van formaliteiten 
 

A. Reageert op correspondentie 
- Reageert op uitnodigingen van hoofden van jury en onderhoudt daarmee het contact 
- Onderhoudt contact met de Kamprechtercommissie, en reageert op mails en enquêtes 
 

B. Administreert zorgvuldig 
- Bij de Commissie van Aankomst (finishvolgorde en KR) 
- Bij het invullen van weeglijsten (stuurlieden, roeiers en boten) 
- Bij de Controlecommissie (afvaart, opmerkingen materiaal) 
- Vermeldt maatregelen cf. RvR zoals uitsluiting of diskwalificatie op de uitslag 
- Levert desgevraagd een aanvullende verklaring, bv. bij een bezwaarprocedure 
 

C. Rapporteert wangedrag 
- De KR meldt intimidatie door roeiers, coaches en betrokkenen of wangedrag van 

wedstrijdfunctionarissen bij hoofd jury 

 

D. Reflecteert op eigen handelen 
- Denkt bij elk optreden als KR na over wat goed gaat en wat leerpunten zijn 
- Neemt zich voor elk optreden voor om op een of twee punten te letten en reflecteert daar na 

afloop over 
- Laat zich waar mogelijk door collega’s bijstaan in de reflectie 
- Feedback (met nadruk op positief) en advies vragen en geven, zowel ervaren als onervaren KR’s 
- Kan aandachtspunten voor zelfreflectie en eigen verbeterpunten benoemen 
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7. Begeleiden van Kamprechters in opleiding 
 

A. Observeert vanuit een geschikte positie en registreert de observatie 
- De KR kiest een geschikte positie van waaruit hij zowel de KR in opleiding als de race indien van 

toepassing goed kan waarnemen 
- De KR registreert de observatie aan de hand van criteria 
- De begeleiding van de KR in opleiding is gericht op de ontwikkeling van het huidige niveau naar 

het hogere vereiste niveau 
 

B. Evalueert met de kamprechter in opleiding de race en diens handelen 
- De KR in opleiding staat centraal: evalueren staat níet gelijk aan beoordelen! 
- De KR begeleidt de KR in opleiding door het optreden na te bespreken 
- Door het stellen van open, objectieve vragen 

o Verifieert de KR zijn waarnemingen; deze moeten door de KR in opleiding worden herkend 
o Stimuleert de KR de zelfreflectie en zelfstandigheid van de KR in opleiding 

- De kern van begeleiden is het zelf laten denken en praten van de KR in opleiding 
 

C. Geeft feedback op gedrag 
- De KR geeft adviezen ter verbetering: feedback geven is niet beoordelen! 
- Doet (positieve) suggesties die de ontwikkeling van de KR in opleiding stimuleren 
- Doet voor, leert, legt uit en geeft mogelijkheden aan: de KR in opleiding kiest vervolgens zelf 
- Legt dit (eventueel) vast op het begeleiderformulier in het portfolio van de KR in opleiding 
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Bijlage 11:  Overzicht documenten kamprechtersopleiding 
 

 
Voor de opleiding tot kamprechter zijn voor de verschillende betrokken groepen van functionarissen 
diverse documenten opgesteld. 
 
De kamprechters in opleiding krijgen een Paspoort (voor KRBio resp. KRAio) waarin het 
opleidingsproces, de begeleiding daarbij en de manier van vastlegging van de leerervaringen worden 
beschreven. In het paspoort voor de KRBio worden ook de doe-opdrachten beschreven. 
 
Voor alle betrokkenen (zowel Kamprechters in Opleiding als alle begeleiders) zijn er twee 
Formulierenboeken, voor de opleidingen tot Kamprechter-A resp. -B.  Daarin zijn alle voor de 
desbetreffende opleiding bruikbare formulieren opgenomen. Wel in enkelvoud, dus als er gedurende 
de opleiding meer dan één exemplaar nodig is (zoals in ieder geval de reflectieformulieren voor de 
Kamprechter-A), dienen door de gebruiker zelf kopieën gemaakt te worden (van de hard copy dan 
wel vanaf de KNRB-website) 
 
Voor de begeleiders zijn er vervolgens drie handleidingen beschikbaar: 
- voor de leercoaches én praktijkbegeleiders deze Handleiding Begeleiding 

Kamprechteropleiding; hierin wordt de bredere theoretische achtergrond van het begeleiden 
uiteengezet (zoals in de cursus Praktijkbegeleiders wordt aangedragen) en zijn bijvoorbeeld ook 
alle keycards opgenomen, 

- voor de leercoaches de Handleiding Leercoaches Kamprechtersopleiding met praktische 
aanwijzingen over de begeleiding door de leercoach, 

- voor de praktijkbegeleiders de Handleiding Praktijkbegeleiders Kamprechtersopleiding met 
praktische aanwijzingen over de begeleiding door de praktijkbegeleider. 
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Ruimte voor aantekeningen 
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