
 
 

Cursus Schaaktrainer 3 
 
 
 
De opleiding Schaaktrainer 3 leidt op in het lesgeven in de Stappen 4 en 5 van de Stappenmethode van Van 
Wijgerden/Brunia. Lesgeven en begeleiding vormen de centrale onderdelen van deze cursus. 
 
Cursusduur 
De cursus bestaat uit: 

• Acht cursusavonden van drie uur. Bij deze avonden behoren huiswerkopdrachten.  

• Per cursist twee lesobservaties plus nabespreking. De eerste lesobservatie vindt in de beginperiode van 
de cursus plaats, de tweede observatie in de slotperiode van de cursus. De cursist dient de lessen 
die worden geobserveerd zelf te regelen.  

 
Afronding 
De afronding van de cursus bestaat uit het afronden van 4 Proeve van Bekwaamheid (PVB): 

• PVB 3.1 Portfolio geven van trainingen 

• PVB 3.2 Coachen van wedstrijden 

• PVB 3.3 Organiseren van activiteiten 

• PVB 3.4 Aansturen van kader 
 
Toelichting bij de afronding 
PVB 3.1 U moet een trainingsplan maken voor minimaal vier schakers voor een periode van minimaal een 
half jaar. U moet een deel van dat trainingsplan uitvoeren. 
PVB 3.2 U moet jonge schakers tijdens een toernooi of andere wedstrijd coachen en begeleiden. In een 
verslag moet u aangeven wat u heeft gedaan en hoe de schakers die u heeft gecoacht daar iets aan hebben 
gehad. 
PVB 3.3 U moet aantonen dat u een activiteit kunt organiseren waarbij u de sportieve ontwikkeling van 
schakers stimuleert. 
PVB 3.4 U moet aantonen dat u een trainer kunt aansturen en er een trainingsprogramma voor kunt maken. 
U kunt dit doen door een Schaaktrainer 1 of 2 op uw vereniging (of elders) te helpen en te adviseren, en 
daar een verslag van te maken.  
 
 1. De examenles duurt ongeveer twintig minuten. De nabespreking duurt ook ongeveer twintig minuten. In 
de nabespreking moet de cursist in staat zijn om kritisch terug te kijken op de gegeven les. 
2. De cursist moet door middel van een portfolio aantonen ervaring te hebben met het begeleiden van 
kinderen, bijvoorbeeld tijdens een toernooi, een clubwedstrijd of eventueel een wedstrijd van de 
clubcompetitie. De tijd die nodig is om dit portfolio samen te stellen bedraagt ongeveer twee dagdelen. 
Indien de cursist nog geen ervaring heeft met het begeleiden zal hij gedurende de cursus een dergelijke 
activiteit moeten uitvoeren.  
3. Dit portfolio bestaat uit een vragenformulier. De cursist moet door een ingevuld vragenformulier aantonen 
dat hij ervaring heeft met het organiseren van een schaakactiviteit of met het helpen bij het organiseren van 
een schaakactiviteit. Het vragenformulier moet worden ingevuld door de hoofdorganisator van de activiteit of 
door iemand anders die daartoe gerechtigd is. De cursist is zelf weinig tijd kwijt aan het invullen van het 
formulier. 
Indien de cursist nog geen ervaring heeft met het (helpen bij) het organiseren van een schaakactiviteit, dan 
moet hij gedurende de cursus een dergelijke activiteit uitvoeren. Dat kan samen met anderen. 
 



Toelatingseisen 
Cursisten dienen bij het begin van de cursus: 

• Tenminste 15 jaar te zijn  

• Over een voldoende eigen schaakniveau te beschikken (± rating 1950 of hoger). Dit niveau zal worden 
getoetst door een schaaktechnische toets.  

• Schaaktrainer 2 of gelijkwaardig te zijn.  
 
Eigen bijdrage 
De cursus Schaaktrainer 3 maakt onderdeel uit van de schaakdidactische opleidingen van de KNSB. De 
actuele eigen bijdrage is te vinden in de cursusaankondiging. 
 
Informatie en aanmelding 
Nadere informatie is te verkrijgen bij de KNSB via het bondsbureau bondsbureau@schaakbond.nl, 023-
5254025. 
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