Eisen aan de examens van de Schaaktrainer-Opleidingen

Eisen aan de examens van de Schaaktrainer-Opleidingen
Artikel 1: Duur
1.1 Schaaktechnische toets 20 minuten
1.2 Schaakdidactische toets ST1-30 minuten, ST2 en 3: 40 minuten
1.3 Examenles: ST1-15 tot 20 min; ST2-15 tot 20min; ST3-20 tot 30min;
Artikel 2: Eisen Schaaktechnische toets
2.1 Schaaktrainer 1: 12 opgaven, minimaal 9 goed, Niveau Stap 1
2.2 Schaaktrainer 2: 12 opgaven, minimaal 9 goed. Niveau Stap 1,2 en 3
2.3 Schaaktrainer 3: 12 opgaven, minimaal 9 goed, Niveau Stap 4 en 5
Artikel 3: Eisen Schaakdidactische toets
3.1 Schaaktrainer 1: 60% van de maximaal te behalen punten goed
3.2 Schaaktrainer 2: 60% van de maximaal te behalen punten goed
3.3 Schaaktrainer 3: 60% van de maximaal te behalen punten goed
Artikel 4: Eisen Examenles aan kinderen
4.1 Schaaktrainer 1: niveau kinderen Stap 1, groep van 4 á 6 kinderen
4.2 Schaaktrainer 2: niveau kinderen Stap 1,2 of 3, groep van 4 á 6 kinderen
4.3 Schaaktrainer 3: niveau kinderen Stap 4 of 5, groep van 4 á 6 kinderen
4.4 De cursisten zullen op de volgende punten beoordeeld worden: Orde, contact
met de leerlingen, gebruik terminologie, aanwezigheid en gebruik van
hulpmiddelen, stellen van vragen (hoeveelheid en juiste vraagstelling), juiste
niveau van de les en gebruik van het lesmodel (niveau stap 1 tot en met 3).
Artikel 5: Herkansingen
5.1 Schaaktechnische toets, een afgewezen kandidaat heeft gedurende een jaar het
recht éénmaal de toets te herkansen.
5.2 Schaakdidactische toets, een afgewezen kandidaat heeft gedurende een jaar het
recht éénmaal de toets te herkansen.
5.3 Examenles, een afgewezen kandidaat heeft het recht om de examenles éénmaal
te herkansen na minimaal een half jaar en tot maximaal een jaar na de
afgekeurde examenles. De cursist wordt gepaste begeleiding aangeboden. De
kosten van een herexamenles bedragen 25% van het cursusgeld
Artikel 6: Eisen examinatoren bij examenles aan kinderen
6.1 Schaaktrainer 1: docent
6.2 Schaaktrainer 2: 1 examinator (Schaaktrainer 3 niveau of gelijkwaardig), de
docent mag als 2de examinator toegevoegd worden.
6.3 Schaaktrainer 3: 1 examinator (Schaaktrainer 3 niveau of gelijkwaardig), de
docent mag als 2de examinator toegevoegd worden.
Artikel 7: Slotbepaling
7.1 Deze eisen treden in werking zodra het door het Algemeen Bestuur van de
KNSB is vastgesteld.
7.2 Deze eisen zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de KNSB op 21
Augustus 2015.
7.3 Wijziging van de eisen is slechts mogelijk door het Algemeen Bestuur van de
KNSB.
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