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Inleiding 
 

 
De KNRB leidt kamprechters (B resp. A) op volgens de van NOC*NSF afgeleide Kwalificatie-structuur 
Kamprechters (KSK). 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 
kamprechters in opleiding (KRio’s) 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 leerdoelen steeds meer van de kamprechter in opleiding zélf komen, op 
basis van zelfreflectie en feedback. 
 
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 
Iedere KRio wordt gedurende de opleiding tot Kamprechter-B of Kamprechter-A ondersteund door 
een leercoach. De begeleiding is primair gericht op de voortgang van het leerproces. De leercoach 
helpt de KRio bij het (leren) reflecteren en de daaruit voortvloeiende keuzes ten aanzien van het 
leerproces. De leercoach is ook buiten de door de KRio uitgevoerde praktijkopdrachten diens vaste 
vraagbaak. In geval er zich knelpunten voordoen in het leerproces is de leercoach voor de KRio de 
eerstaangewezen contactpersoon en begeleider. 
 
De leercoach heeft een belangrijke rol bij de bepaling welke wedstrijden en welke specifieke 
onderdelen daarvan het beste passen in het leerproces van de begeleide KRio, zeker bij de KRAio 
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(omdat diens opleiding veel minder strak wordt bepaald door voorgeschreven opdrachten, maar juist 
moet worden afgestemd op de persoonlijke leerdoelen en sterke/minder sterke competenties). 
Een andere cruciale rol van de leercoach is gelegen in de begeleiding van de KRio bij het opstellen 
van diens portfolio. De leercoach kijkt over de schouders mee of in het portfolio alle vereiste 
competenties en het hele leerproces voldoende aan de orde komen en duidelijk beschreven zijn. 
Alvorens het portfolio ter beoordeling wordt voorgelegd voor de PvB (officiële portfoliobeoordeling) 
vereist dat de handtekening van de leercoach. 
 
Natuurlijk is het voor een leercoach volstrekt onmogelijk om bij iedere wedstrijd van een KRio die 
onder zijn hoede staat zelf aanwezig te zijn. Dat hoeft ook niet want de praktische begeleiding tijdens 
de wedstrijden wordt verricht door praktijkbegeleiders. Overigens kan een leercoach ook als 
praktijkbegeleider worden ingezet, voor iedere kamprechter in opleiding. 
 

De praktijkbegeleiders 
De praktijkbegeleiders begeleiden KRio’s 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 
KRio. De begeleiding is afgestemd op de KRio en kan al naar gelang de opdracht en situatie 
verschillende vormen aannemen. Het ondersteunen van zelfreflectie bij de (immers zelf-
ontdekkende) KRio is een cruciale werkvorm. Ook feedback maakt altijd onderdeel uit van de 
begeleiding. Daarvoor is goede en objectieve observatie cruciaal. 
 
Voor de praktijkbegeleiders is er een aparte Handleiding. 

 
Begeleiding bij zelf-ontdekkend leren 
Om een leerproces waarin competentiegericht en zelf-ontdekkend leren centraal staan goed te 
begeleiden, vergt enige kennis en ervaring. De achtergrondkennis wordt beschreven in de 
‘Handleiding Begeleiders Kamprechteropleiding’. Deze geeft de nodige achtergrond voor zowel de 
praktijkbegeleider als de leercoach. In die Handleiding vind je onder meer alle keycards voor de 
verschillende fases in de begeleiding. Deze zijn van grote praktische steun voor de 
praktijkbegeleiders, maar ook de leercoach maakt van de meeste daarin beschreven technieken 
gebruik. 
 
De nodige vaardigheden kunnen eigenlijk alleen in de praktijk worden opgedaan. Een eerste start 
daarvoor wordt gegeven in de cursus ‘Praktijkbegeleiders’ van de KNRB. Voor de verdere verdieping 
van deze kennis voor leercoaches is er de cursus ‘Scheidsrechtercoach’ van NOC*NSF. 
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Kwalificatieprofiel Leercoach (volgens NOC*NSF) 
 

 
De leercoach werkt op aanwijzing van de kamprechtercommissie van de KNRB. De leercoach werkt met 
individuele kamprechters in opleiding en is hun vraagbaak en aanspreekpunt bij vragen over de opzet 
en inhoud van de opleiding. 
 
De leercoach stimuleert de KRio tot het opstellen van een (individueel) plan voor het leertraject 
uitgaande van de al aanwezige en de nog te verwerven competenties. De leercoach coacht 
gedurende de gehele opleiding de uitvoering van het plan en daarmee de competentieontwikkeling 
van de KRio. De leercoach stimuleert de KRio tot (zelf)reflectie op de ontwikkeling tot kamprechter.  
 
De leercoach coacht kamprechters in opleiding bij de uitvoering van hun leertraject. De leercoach 
adviseert, stimuleert en volgt het leertraject van de KRio. De begeleiding bestaat uit individuele 
gesprekken. Indien nodig neemt de leercoach maatregelen richting andere opleiders 
(praktijkbegeleiders, workshopleiders). De leercoach houdt de ontwikkeling van de KRio bij. Voor 
deelname aan de PVB’s (portfoliobeoordeling) wordt aan de leercoach om een akkoordverklaring 
gevraagd. 
 
De leercoach is medeverantwoordelijk voor het afstemmen van de persoonlijke leerdoelen van de 
KRio en de opleidingsmogelijkheden. 
 
De complexiteit van de kerntaak schuilt in het maatwerk ten aanzien van de individuele begeleiding 
(zoals de mate van sturing en structurering) en het eventuele spanningsveld met de 
(on)voorspelbaarheid van leerprocessen. 
 
De van de leercoach gevraagde kwaliteitscriteria zijn: 

- de KRio wordt correct en respectvol benaderd; 
- de KRio wordt gestimuleerd tot zelfreflectie; 
- advies van de leercoach wordt door de KRio geaccepteerd; 
- advies van d eleercoach aan de KRio wordt afgestemd op (individuele) mogelijkheden en de 

situatie van de KRio; 
- de KRio ontvangt correcte feedback. 

 
De keuzes en dilemma's die zich bij deze kerntaak voordoen zijn: 

- de weging van de verworven competenties versus de kwalificatie-eisen; 
- de inschatting of het individuele plan haalbaar is voor de KRio; 
- het afstemmen van de ambities van de KRio op het kwalificatieprofiel; 
- afhankelijk van de voortgang van de KRio adviseren tot het wel of niet bijstellen van het 

(tijdspad van het) leertraject en/of de praktijksituatie. 
 
 

 
  



 
Handleiding Leercoaches Kamprechters  pag. 6 van 23 

 

Competenties 
 

 
In de opleiding tot kamprechter staat het aanleren van (en als afsluiting toetsen op) competenties 
centraal. Voor zowel de functie van Kamprechter-A als-B zijn de vereiste competenties beschreven in 
de Toetsdocumenten. Een samenvatting en nadere uitleg vind je in Bijlages 1 en 2. 
 
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.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het leerproces van kamprechters-A en -B in opleiding en dus ook de begeleiding daarvan dienen 
centraal gericht te zijn op het aanleren (en bewezen goed kunnen toepassen) van de beschreven 

Houding/ 

motivatie 

Kennis/ 

inzicht 

Persoonlijke 

eigenschappen 
Vaardigheden 

Competentie 

willen 

zijn kunnen 

weten en 

inzicht 

Professioneel handelen 

(doen) 

Werkomgeving 
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competenties.  
 

Competentiegericht leren 
De KRio leert tijdens zijn praktijkopleiding op allerlei manieren. Hij leert van de voorbeelden die hij 
krijgt, maar vooral 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, mobo’s, etc.). 
 
Als leercoach 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. Dit staat beschreven 
in de ‘Handleiding Begeleiding Kamprechtersopleiding’. Volg voor je begeleiding de daarin 
beschreven processen en voorbeelden. 
 
De nodige vaardigheden kunnen alleen in de praktijk worden opgedaan. Een eerste start daarvoor 
wordt gegeven in de cursus ‘Scheidsrechtercoach’ van NOC*NSF (die alle leercoaches van de KNRB 
volgen). 
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Taken leercoach 
 

 

De begeleiding 
Bij de visie op leren van de KNRB gaat de “wat”-vraag vooraf aan de “hoe”-vraag. De “wat”-vraag is 
door het invoeren van de KSK beantwoord met ‘competenties’. 
 
Bij competentiegericht opleiden staat de lerende centraal. De begeleiders (leercoach en 
praktijkbegeleiders) faciliteren het leren. De vraag is dus niet of de leercoach al zijn bagage naar 
eigen inzicht goed heeft overgedragen, maar of de KRio een stap verder is in zijn ontwikkeling. In de 
praktijksituaties (wedstrijdblokken) is de KRio ook leidend in de keuze wat hij precies in de 
praktijksituatie wil leren, maar moet daarin wel worden ondersteund door zijn leercoach die er 
samen met de KRio voor zorgt dat de leerdoelen realistisch zijn (en er dus niet te hoge ambities 
worden gesteld). Ook stemmen KRio en leercoach met elkaar af dat de leerdoelen in de praktijk goed 
zijn afgestemd op welke competenties de KRio al beheerst (en waar dus niet zo veel aandacht van 
begeleiders meer nodig is) respectievelijk waar nog duidelijk lering en/of uitbreiding van de ervaring 
noodzakelijk is. 
 
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 aan KRio’s gekoppeld. De 
KRio komt dus vele praktijkbegeleiders tegen. Het verschil tussen leercoach en praktijkbegeleider zit 
in de duur (vooral) en intensiteit van de verbintenis met de KRio. 
 
De begeleiding door de leercoach is afgestemd op de vaardigheden, leerstijl en behoeftes van de  
KRio en kan naar gelang de situatie verschillende vormen aannemen (aansturing, coaching, 
supervisie). Onderdeel van de begeleiding is altijd het bevorderen van reflectie door de KRio en 
feedback op het handelen van de KRio. De begeleiding kan zowel in directe gesprekken als op afstand 
(telefoon, mail) plaatsvinden, afgestemd op de situatie en de behoefte van de KRio. 
 
Bij de begeleiding kan diversiteit aan individuele leerwensen en -stijlen van de KRio’s als 
complicerende factor optreden. Het leren kennen en begrijpen van een KRio vraagt (veel) tijd, zeker 
als het contact vaak op afstand plaatsvindt. De leercoach staat voor de uitdaging om maatwerk te 
leveren. De begeleiding en de leersituatie moeten zijn afgestemd op de individuele 
ontwikkelingsmogelijkheden van de KRio. Wanneer de begeleiding en de leersituatie onvoldoende op 
maat zijn, kan dit negatieve gevolgen hebben voor het leerproces en -resultaat van de KRio, maar 
ook voor het werkplezier van de leercoach. 
 
Maak voor de vaardigheden en methodes die je nodig hebt om KRio’s goed te ondersteunen gebruik 
van ‘Handleiding begeleiders Kamprechters’. En schroom niet om ervaringen uit te wisselen met 
collega-leercoaches. 
 

De eerste kennismaking 
De leercoach wordt direct aan het begin van een opleidingstraject gekoppeld aan een KRio.  Voor een 
KRBio is dat na het met positief resultaat afleggen van het theorie-examen, voor een KRAio zodra die 
definitief het opleidingstraject in gaat.  
 
De leercoach zal dan zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek voeren. In dit gesprek maakt de 
leercoach in algemene zin kennis met de KRio. Verder legt hij enerzijds uit hoe de opleiding er uit 
ziet, welke eisen er gedurende het traject aan de KRio worden gesteld en hoe deze begeleid zal 
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worden. En anderzijds probeert hij zich een zo goed mogelijk beeld te vromen van de ‘startsituatie’ 
van de desbetreffende KRio en wat diens voornaamste leerpunten lijken te zullen zijn.  
 
Aandachtspunten in het kennismakingsgesprek zijn: 
 Stel de KRio op zijn gemak en vertel hoe de opleiding zal verlopen en welke eisen er worden 

gesteld (zie het opleidingspaspoort); 
 Leg uit dat je tijdens de gehele duur van de opleiding (KR-A of KR-B) beschikbaar bent en dat de 

KRio altijd met vragen bij jou terecht kan, ook op afstand; 
 Bereid de KRio voor op de belangrijkste situaties waarin hij terecht kan komen; 
 Vertel de KRio met welke mensen hij te maken krijgt. 
 Druk de KRio op het hart dat hij zich tijdig inschrijft voor wedstrijden en daarbij niet alleen 

kenbaar maakt dat hij in opleiding is, maar ook op welke onderdelen hij bij voorkeur wordt 
ingedeeld (passend bij de status van zijn opleiding). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de opleiding tot Kamprechter-A zal de kandidaat een intakeformulier (zie het ‘Formulierenboek 
opleiding Kamprechter-A’) invullen. Dit is een goed hulpmiddel om in het kennismakingsgesprek na te 
gaan waar bij de specifieke KRAio de leerpunten liggen. Omdat een Kamprechter-B in opleiding in 
verreweg de meeste gevallen nog geen enkele ervaring heeft, is het invullen van zo’n intakeformulier 
weinig zinvol en zal het kennismakingsgesprek zich meer richten op de motivatie van de kandidaat en 
op de rol en werkwijze van de leercoach tijdens de opleiding, terwijl er meestal ook uitgelegd moet 
worden hoe de opleiding in elkaar steekt. Voor zo’n kennismakingsgesprek bij de start van een KRAio 
vind je een leidraad in het ‘Formulierenboek opleiding Kamprechter-A’. 
 
Het kan in de begeleiding van KRAio’s heel handig zijn om op meerdere momenten van hun opleiding 
tussenmetingen te doen door hen het intakeformulier nogmaals te laten invullen en dit in een 
voortgangsgesprek te vergelijken met eerdere ingevulde formulieren. De intakeformulieren horen in 
het portfolio van de KRAio’s te worden opgenomen, maar het is handig om zelf een kopie te bewaren 
van de verschillende exemplaren, samen met de verslagen van de gesprekken daarover. 
 

Contact tussen leercoach en KRio 
Een goede begeleiding kenmerkt zich door een zekere regelmaat in de contacten met de KRio. Het 
initiatief daarvoor dient van beide kanten te komen. Wacht dus nooit op een signaal of poging tot 

Verbind wensen en verwachtingen aan elkaar 
Als leercoach 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?’ 

 ‘Lukt het je om zelf een leerplan op te stellen; welke ondersteuning heb je 

daarbij nodig?’ 

 ‘In welke taken ligt (op dit moment) 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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contact van de KRio’s die je als leercoach begeleidt. Neem ook zelf spontaan contact op, zeker als 
daar naar aanleiding van eerdere gesprekken aanleiding voor is.  
 
Maak van ieder gesprek een kort verslag, opdat je de volgende keren nog scherp voor ogen hebt wat 
er toen is besproken en afgesproken. Een voorbeeldformulier hiervoor vind je in het 
‘Formulierenboek opleiding Kamprechter-A’. 
 

Maak afspraken 
Laat de KRio zelf duidelijk uitspreken wat hij zich voorneemt om bij de volgende wedstrijden te doen 
met de competenties en het gedrag dat jullie hebben besproken. Daarbij is de positieve kant het 
belangrijkst – welk gedrag gaat hij wederom tentoon spreiden. Vervolgens zijn er wellicht zaken die 
hij anders wil aanpakken of doen – spreek af wat, hoe en waarom en ook wanneer jullie elkaar 
daarover de volgende keer spreken. 
 

Houd zicht op de voortgang van de opleiding van de KRio 
Zorg ervoor dat je met regelmaat voeling houdt met de voortgang van de opleiding van jouw KRio. 
Als de voortgang stokt, voer daar dan een gesprek over en probeer er achter te komen waar de 
oorzaak ligt en hoe er weer vaart in gebracht kan worden. 
 
Houd ook zicht op het portfolio van de KRio (zie het hoofdstuk ‘Vastlegging’) .  
 

Specifieke zaken voor de opleiding tot Kamprechter-B 
De opleiding tot Kamprechter-B wordt geacht binnen een beperkte tijd afgerond te worden door het 
uitvoeren van een aantal vast omschreven stages, waarin alle aspecten van het kamprechteren zijn 
verwerkt en de KRBio actief in aanraking komt met alle noodzakelijke competenties. Daarom zijn er 
voor de kandidaat een aantal verplichte doe-opdrachten geformuleerd, waarbij alle functies aan de 
orde komen. De KRBio dient tenminste actief te zijn bij: 

 2 boord-aan-boord wedstrijden, waarvan tenminste 1 op de grote roeibanen (Beekse Bergen, 
Willem Alexander Baan en Bosbaan), waaronder tenminste 1 Nationale wedstrijd, 

 2 tijdwedstrijden, waarvan tenminste 1 Nationale tijdwedstrijd. 
 
De doe-opdrachten voor de KRBio vind je terug in het ‘Paspoort voor de Kamprechter-B’. 
 

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. De begeleiding vindt in de 
praktijk plaats door steeds wisselende praktijkbegeleiders. De leercoach is degene die het volledige 
proces en de vorderingen daarin in de gaten houdt en met de KRio bespreekt. Daarbij kan hij op basis 
van de individuele leerpunten ook sturing geven aan de volgorde waarin bepaalde opdrachten en 
wedstrijden worden aangepakt. 
 

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

 controleren; 
 problemen oplossen; 
 (laten) reflecteren. 
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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. 
 
Zie de ‘Handleiding Praktijkbegeleiders Kamprechters’ voor de benodigde begeleidings-methodes en 
-vaardigheden. 
 

Duur van de opleidingen 
Het is belangrijk om te weten dat het opleidingstraject tot Kamprechter-B vanaf de start (d.w.z. het 
behalen van het theorie-examen Kamprechter-B) maximaal twee jaar mag duren, inclusief eventueel 
noodzakelijke herkansing (maximaal één) voor de portfoliobeoordeling. Het heeft de hoge voorkeur 
om de opleiding binnen één seizoen af te ronden. Houd dit dus goed in het oog bij de begeleiding 
van je KRBio. 
 
De KRAio kan de tijdsindeling van zijn opleiding – in nauw overleg met jou als leercoach – zelf 
bepalen, echter met de restrictie dat hij er maximaal 4 jaar over mag doen (inclusief eventuele 
herkansingen voor de PvB’s). Daarbij moet ermee rekening worden gehouden dat het theorie-
examen Kamprechter-A en het Bordexamen Kamprechter-A een maximale geldigheid van 12 
maanden hebben en dat het aantal herkansingen voor de portfoliobeoordeling maximaal één is en 
het aantal voor de praktijkbeoordeling maximaal twee. Voor jou als leercoach is sturing hierin dus 
een belangrijk aspect. 
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Vastlegging 
 

 
Voor een KRio, én zijn begeleiders (jij als leercoach, maar ook alle praktijkbegeleiders) is het 
belangrijk om telkens de leerpunten vast te leggen, na iedere begeleide praktijkervaring weer. 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. 
 

Reflectieverslagen 
De praktijkbegeleiders spelen daar een belangrijke rol in. Vanuit hun eigen aantekeningen tijdens het 
begeleide onderdeel kunnen zij een eigen begeleidingsformulier opstellen (zie de 
‘Formulierenboeken’ voor KRBio’s resp. KRAio’s). Dat moet dan natuurlijk ook met de KRio moet 
worden gedeeld en aan hem mee gegeven. Dergelijke aantekeningen kunnen heel goed als basis 
dienen voor het reflectiegesprek dat iedere praktijkbegeleider met de KRIo voert (overigens 
natuurlijk ook als er niet zo’n begeleidingsformulier is ingevuld). Van ieder reflectiegesprek moet kort 
verslag worden gelegd door het gebruik van een standaardformulier - zie de ‘Formulierenboeken’.  
 
Bedenk overigens altijd (en draag dit uit) dat invullen van de diverse formulieren ook vooral is 
bedoeld om de KRio te helpen aan bewustzijn over zijn leerervaringen, deze goed en helder te 
formuleren en zo te laten beklijven. 
 

Portfolio 
De licenties Kamprechter-A en -B hebben voor de KNRB en de roeiers grote waarde en worden dus 
niet zo maar verstrekt – daarvoor moet de KRio wel daadwerkelijk laten zien dat hij zich de voor de 
desbetreffende kwalificatie essentieel geachte competenties eigen heeft gemaakt. Dat toont hij aan 
met zijn portfolio, waarin alle relevante ervaringen tijdens het leerpad worden vastgelegd. 
 
Het portfolio bestaat uit alle zelfreflectieformulieren die de weerslag vormen van de gevoerde 
reflectiegesprekken en overige reflecties over leerervaringen. Om er zeker van te zijn dat er ook echt 
in staat wat in het gesprek als relevant resp. cruciaal naar voren kwam, wordt de praktijkbegeleider 
gevraagd na invulling van het formulier te paraferen. Wij verzoeken je met klem daaraan gevolg te 
geven. In voorkomende gevallen kunnen ook door de praktijkbegeleider ingevulde 
begeleidingsformulieren worden toegevoegd. 
 
Hoewel het portfolio voor het afgeven van de licentie officieel wordt getoetst, zijn de formulieren 
met nadruk niet in de eerste plaats bedoeld als een bureaucratisch controlemiddel. Het gaat er 
vooral om te stimuleren tot een goede zelfreflectie en de leereffecten vast te leggen (en de 
afspraken naar aanleiding daarvan) waarmee in een volgende wedstrijd wordt verder gegaan. De 
informatie in het portfolio is bovenal bedoeld voor de KRio zelf en daarnaast ook voor de leercoach 
en andere praktijkbegeleiders. 
 
De praktijkbegeleiders wordt gevraagd ervoor te zorgen dat de kern van de leerpunten van het door 
hen begeleide blok goed en begrijpelijk in het formulier terecht komt. Daarnaast wordt van de 
praktijkbegeleider gevraagd goed te definiëren over welke competenties het is gegaan, en welke 
daarvan goed resp. welke juist nog niet voldoende worden beheerst. De praktijkbegeleiders hebben 
de opdracht om na ieder reflectiegesprek het daaruit voortkomende verslag te paraferen, zodat alle 
betrokkenen weten dat de inhoud de lading dekt. 
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De desbetreffende formulieren staan in de formulierenboeken behorende bij de paspoorten voor 
respectievelijk kamprechters-A en -B. 
Neem in jouw instructies als leercoach aan de KRio vanaf het begin mee hoe de formulieren moeten 
worden ingevuld om waardevol te zijn en de juiste informatie te geven en zie er met enige regelmaat 
op toe dat hij dit ook daadwerkelijk toepast. 
 

Portfoliobeoordeling 
Als leercoach heb jij ook de rol en taak om het portfolio van de KRio te beoordelen op volledigheid 
alvorens het aan het eind van het opleidingstraject aan de portfoliobeoordelaar wordt toegestuurd 
voor de PvB (Proeve van Bekwaamheid). Als er in jouw ogen nog onvolkomenheden in het portfolio 
zitten (er ontbreken bijvoorbeeld nog beschrijvingen over onderdelen van de checklist – zie Bijlages 1 
en 2 – of er is nog niet afdoende aan alle eisen en opdrachten uit het opleidingspaspoort voldaan), 
bespreek dit dan met de KRio en leg die uit hoe het portfolio gecompleteerd moet en/of kan worden. 
 
De KRio zal pas een certificaat ontvangen (Kamprechter-B) dan wel aan het praktijkexamen mogen 
deelnemen (Kamprechter-A) als zijn portfolio is beoordeeld (dit geldt als de PvB) en voldoende 
bevonden. Jij bent daarbij de laatste poort: het portfolio mag pas voor beoordeling worden 
ingediend als jij ervan bent overtuigd dat het compleet en inhoudelijk voldoende is. 
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Bijlage 1: Competenties Kamprechter-B 
 

 
 

CHECKLIST Kamprechter-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 
 

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.)  
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- 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 
 

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 
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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 

- Óf 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 
 

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 2: 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 
 

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 
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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 zo nodig 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 

 

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 
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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 

 

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) 
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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 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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 waarnemingen van de KR in opleiding; deze  moeten door de KR in opleiding worden 
herkend 

o Stimuleert 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 3: Leidraad intakegesprek Kamprechter-B 
 

 
Aandachtspunten die de leercoach in het eerste (kennismakings)gesprek met een kandidaat voor de 
opleiding tot Kamprechter-B (KRBio) zal doorlopen zijn: 
 
 Wat is de achtergrond van de KRBio? (Roeivereniging; roei-, coach- of bestuurservaring). Vertel 

vervolgens ook iets over je eigen achtergrond in het roeien en als kamprechter. 
 

 Wat is de motivatie van de KRBio om kamprechter te worden? Wat wil hij er (voor zich-) zelf uit 
halen? (Dit kan veel breder liggen dan zuiver roei-gerelateerde zaken.) 
 

 Wanneer wil de KRBio de opleiding afronden? 
 

 Geef een toelichting op: 
o het traject om Kamprechter-B te worden; 
o de verschillende (verplichte) onderdelen van dat traject; 
o de rol en werking van het Paspoort en Formulierenboek daarin; 
o de wijze van begeleiding en hoe hij daar optimaal voordeel uit kan halen. 

 
 Vertel welke rol jij daarin als leercoach speelt en hoe die zich verhoudt tot de rol van de 

praktijkbegeleiders. 
 

 Maak met de KRBio afspraken over: 
o de planning van de (minimaal) te doorlopen wedstrijden; 
o de doe-opdrachten die daar moeten worden uitgevoerd; 
o de manier en het moment van aanmelden voor die wedstrijden, inclusief de melding van 

voorkeur voor de onderdelen daarin (in verband met de verplichte stage-opdrachten); 
o de manier waarop de KRBio zich voor een wedstrijd meldt bij het hoofd van de jury en de 

manier waarop hij zich bij ieder onderdeel bij de desbetreffende praktijkbegeleider 
meldt; 

o het volgende contactmoment met jou als leercoach; en 
o hoe jij zicht houdt op het portfolio (en de inhoud en compleetheid ervan, om dat 

uiteindelijk met jouw handtekening voor toetsing te kunnen voorleggen). 

  



 
Handleiding Leercoaches Kamprechters  pag. 22 van 23 

 

Bijlage 4: Leidraad intakegesprek Kamprechter-A 
 

 
In tegenstelling tot degenen die aan de opleiding tot Kamprechter-B beginnen heeft degene die start 
aan het vervolg daarop al meer ervaring. In ieder geval uit de opleiding tot Kamprechter-B; er zijn 
mensen die niet direct aansluitend doorgaan, maar in de (meer of minder lange) periode tussen het 
halen va het certificaat Kamprechter-B en de start van de opleiding tot Kamprechter-A wel extra 
ervaring hebben opgedaan. Het ingangsniveau kan dus verschillen. De kunst voor de leercoach is om 
daar in het intakegesprek een zo goed mogelijk beeld van te krijgen om daarop het optimale 
opleidingstraject te baseren en input te geven voor het leerplan van de nieuwe KRAio. 
 
Vóór het intakegesprek vult de nieuwe KRAio een competentiescan in (zie ‘Formulierenboek 
Kamprechter-A in opleiding’) en geeft daarin zijn eigen beeld weer van zijn mate van beheersing van 
de vereiste competenties. Dit is een belangrijk hulpmiddel voor het intakegesprek: vraag daarin aan 
de KRAio om aan de hand van de STARR-methode (zie ‘Handleiding begeleiders 
Kamprechteropleiding’) zijn ervaringen te verdiepen. 
 
Verdere aandachtspunten in het intakegesprek met de KRAio zijn: 
 
 Wat is de achtergrond van de KRAio? (Roeivereniging; roei-, coach- of bestuurservaring). 

 
 Vertel vervolgens ook iets over je eigen achtergrond in het roeien en als kamprechter. 

 
 Wat is de motivatie van de KRAio om kamprechter te worden? Wat wil hij er (voor zich-) zelf uit 

halen? (Dit kan veel breder liggen dan zuiver roei-gerelateerde zaken.) 
 

 Geef een toelichting op het opleidingstraject tot Kamprechter-A, met name gericht op de 
verschillen met de opleiding tot Kamprechter-B: 

o zelf-ontdekkend leren in plaats van voorgeschreven doe-opdrachten; 
o gericht op alle competenties voor een Kamprechter-A (met gebruik van de Checklist), 

daarbij bovenal op die welke nog verder ontwikkeld moeten worden; 
o de verschillende (verplichte) onderdelen van dat traject – wijs met name op de verplichte 

workshops, de cursus Praktijkbegeleider, en het bord- en regelexamen aan het eind van 
het opleidingstraject; 

o de rol en werking van het Paspoort en Formulierenboek daarin; 
o de wijze van begeleiding en hoe hij daar optimaal voordeel uit kan halen; 
o de toetsing met twee PvB’s (portfoliobeoordeling en praktijkexamen). 

 
 Wat zijn de eerdere ervaringen van de KRAio? Bij hoe veel en welke wedstrijden heeft hij die 

opgedaan? 
 

 Vertel welke rol jij als leercoach speelt, welke contacten dat vergt en dat jullie daar beide 
verantwoordelijk voor zijn. 
 

 Maak met de KRAio afspraken over: 
o de planning van de wedstrijden; 
o de manier en het moment van aanmelden voor die wedstrijden, inclusief de melding van 

voorkeur voor de onderdelen daarin (in verband met te versterken competenties); 
o de manier waarop de KRAio zich voor een wedstrijd meldt bij het hoofd van de jury en de 

manier waarop hij zich bij ieder onderdeel bij de desbetreffende praktijkbegeleider 
meldt; 

o hoe jij zicht houdt op het portfolio (en de inhoud en compleetheid ervan, om dat 
uiteindelijk met jouw handtekening voor toetsing te kunnen voorleggen).  
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Bijlage 5: Overzicht documenten 
 

 
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 zoor de gebruiker zelf kopieën gemaakt te worden van de hard copy dan wel 
vanaf de KNRB-website: 
https://knrb.nl/soort-opleiding/wedstrijd-kamprechters/documenten/. 
 
Voor de begeleiders zijn er vervolgens drie handleidingen beschikbaar: 
- voor de leercoaches deze Handleiding Leercoaches Kamprechtersopleiding, 
- voor de praktijkbegeleiders de Handleiding Praktijkbegeleiders Kamprechtersopleiding, 
- voor leercoaches én praktijkbegeleiders de Handleiding Begeleiders Kamprechteropleiding; in 

deze laatste wordt de bredere theoretische achtergrond van het begeleiden uiteengezet (zoals in 
de cursus Praktijkbegeleiders wordt aangedragen) en zijn bijvoorbeeld ook alle keycards 
opgenomen. 
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