KNSB OPLEIDINGEN
Leren en opleiden bij de KNSB

SCHAATS- EN INLINE-SKATELEIDER NIVEAU 2 (SL-2)
De functie van een SL-2
De schaats- en inline-skateleider niveau 2 biedt zelfstandig trainingen, lessen en andere
verenigingsactiviteiten aan onder de verantwoordelijkheid van de aanwezige of afroepbare schaats- of
inlineskatetrainer-coach niveau 3. De schaats- en inline-skateleider heeft vooral te maken met jeugd en
recreatieve schaatsers en inline-skaters in verenigingsverband.

SL-2 opleiding
Disciplines: langebaan, shorttrack, kunstrijden, inline-skaten
De SL-2 opleiding bestaat uit 3 Proeven van bekwaamheid (PVB’s), namelijk:
 PVB 2.1 Het geven van (delen van) trainingingen/lessen.
 PVB 2.2 Begeleiden bij wedstrijden/toetsen.
 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten.
De beoordeling van bovenstaande PVB’s bestaat uit een portfoliobeoordeling en eindgesprek.
Een portfolio is een verzameling van bewijzen en uitwerkingen van de verschillende opdrachten.
Het is ook mogelijk om je portfolio op papier in een map te maken en in te leveren. Wanneer alle PVB’s
voldoende zijn wordt een diploma uitgereikt. De cursist heeftt recht op één herkansing per PVB.
De opleiding kan in principe binnen 6 maanden worden afgerond.

Workshops
Tijdens 12 workshops en 1 intervisiebijeenkomsten worden onderwerpen behandeld die direct een relatie
hebben met de opdrachten. De bijeenkomsten vinden plaats op een doordeweekse avond of op
zaterdagmorgen.
Er geldt een aanwezigheidsverplichting van 80%. Deze aanwezigheid wordt door de experts bijgehouden.
Meer afwezig? Dan krijgt de cursist vervangende opdracht(en).

Intervisies
Tijdens het leertraject worden er minimaal 1 intervisie georganiseerd. Tijdens een intervisie wordt door de
groep cursisten een probleem centraal gesteld en wordt vervolgens gezamenlijk gezocht naar een
passende oplossing.

Toets
Tijdens de opleiding worden er een kennistoets afgenomen:
 belasting en belastbaarheid.
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Voorwaarden voor deelname
• De minimum leeftijd voor deze opleiding is 16 jaar.
• Geschikte praktijkbegeleider binnen een vereniging of schaatsschool.

Trainerslicentie
Met het SL-2 diploma mag een technisch kader licentie aangevraagd worden op niveau 2 in de discipline
waarvoor het diploma is behaald. De licentie kan aangevraagd worden op het moment dat de opleiding
start, deze licentie is dan nog wel voorwaardelijk.

