Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport
Dit document is gebaseerd op het Toetsingsreglement Sport, waarvan het model is vastgesteld
door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 14 mei 2013. Waar dat ons inziens
gewenst is, is aangegeven op welke wijze de NTTB invulling geeft aan de artikelen die in het
Toetsingsreglement Sport zijn gedefinieerd. Naar onze mening spreken de overige artikelen
voor zich.
1. Toetsingscommissie
Art. 1.1
De Toetsingscommissie is door het Hoofdbestuur van de NTTB
Toetsingscommissie
ingesteld. De leden zijn per brief d.d. 24 januari 2008, kenmerk
Breedtesport/MvD/2008.0038 door de directeur a.i. A. van Willigenburg
van hun benoeming op de hoogte gesteld. De leden van de
Toetsingscommissie worden voor een periode van 4 jaar benoemd.
Lidmaatschap wordt automatisch stilzwijgend verlengd, tenzij het
bestuur of het lid zelf anders beslist. Nieuwe leden worden benoemd
door het Hoofdbestuur.
2. De regeling van de proeve(n) van bekwaamheid (PVB)
Art. 2.5
De Toetsingscommissie heeft een lijst opgesteld van eerder
Vrijstelling
verworven kwalificaties aan de hand waarvan vrijstelling kan worden
verleend voor het afleggen van een PVB.
De coördinator Opleidingen is bevoegd een vrijstelling te verlenen op
basis van de lijst EVK’s. Indien een verzoek tot vrijstelling niet op
voorgenoemde lijst voorkomt, raadpleegt de coördinator Opleidingen de
Toetsingscommissie voor advies.
Art. 2.6
Uitslag

De coördinator Opleidingen maakt namens de Toetsingscommissie de uitslag bekend. In de PVB beschrijvingen staat
aangegeven binnen welke termijn de uitslag wordt bekend gemaakt.

Art. 2.7
Herkansing

De PVB-beschrijving per opleiding vermeldt het aantal
herkansingen. Als de herkansing valt buiten de in de Algemene
Voorwaarden gestelde termijn waarbinnen een opleiding dient te
worden afgerond, gelden de daar vastgestelde consequenties.
Indien deze regel door omstandigheden onredelijk blijkt te zijn, kan de
Toetsingscommissie van deze regels afwijken.
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3. De organisatie van de PVB’s
Art. 3.4
De Toetsingscommissie heeft per vakonderdeel en per niveau
PVB-beoordelaar
lijsten van geautoriseerde PVB beoordelaars. Door het Bondsbureau
kunnen deze mensen, zonder ruggespraak met de
Toetsingscommissie, voor de PVB onderdelen waarvoor zij zijn
geautoriseerd worden ingeschakeld. Het aantal PvB-beoordelaars bij
een opleiding staat beschreven in de PvB-beschrijvingen van de
betreffende opleiding.
Art. 3.6
Inzage en
Bewaartermijn

De bewaartermijn van twaalf maanden geldt alleen indien men
bezwaar aantekent binnen de gestelde termijn. De bewaartermijn van zes maanden wordt dan verlengd met zes maanden.

4. De richtlijnen voor de samenstelling van de PVB
Art. 4.2
Het inzetten van geautoriseerde beoordelaars, zie artikel 3.4,
Betrouwbaarheid
die werken volgens een standaard toetsplan voor de betreffende PVB,
waarborgt de betrouwbaarheid van de PVB afname
Art. 4.3
Validiteit en
Volledigheid

Door middel van PVB beschrijvingen voor iedere
deelkwalificatie per opleiding worden validiteit en volledigheid
gewaarborgd

Art. 4.4
Moeilijkheidsgraad

In het document Kwaliteitsborging staat beschreven op welke
wijze de NTTB waarborgt dat het niveau van de PVB overeenkomt met
het niveau zoals aangegeven in het kwalificatieprofiel.

5. De richtlijnen voor de beoordeling van de PVB
Art. 5.1
De objectiviteit van de beoordeling wordt gegarandeerd door,
Objectiviteit
behoudens in bijzondere gevallen zoals stages, de docenten niet bij de
beoordeling te betrekken.
In geval van een tweede beoordeling wordt minimaal één beoordelaar
ingezet die niet bij de eerste beoordeling was betrokken.
Gezien het geringe aantal gekwalificeerde beoordelaars voor niveau 4
en 5, waar dit vakspecifieke specialisten betreft, kan de
Toetsingscommissie toestemming geven om aan de docent een
adviserende rol te geven.

8. Beroep
Art. 8.1
Commissie van
Beroep voor
Toetsing

De Commissie van Beroep voor toetsing van NOC*NSF zal in
geval van beroep uitspraak doen. Indien deze commissie
ophoudt te bestaan, zal
het College van Arbiters van de NTTB
deze taak overnemen.
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Bijlage 1
Punt 6

Evalueren van proces en inhoud van de PVB
Tijdens de opleiding zijn de docenten verplicht om volgens een
voorgeschreven procedure de stof te presenteren.
Het afnemen van de PVB’s gebeurt volgens een voorgeschreven
protocol waarbij de beoordelaar(s) ieder punt moeten afvinken als het
naar hun mening voldoende is, of van commentaar moeten voorzien als
daar aanleiding toe is.
De coördinator Opleidingen op het bondsbureau begeleidt en ziet toe
op het proces.
Deze procedure geeft een redelijke zekerheid dat de opleidingen, het
proces en de beoordelingen uniform zijn.
Voor de inhoud van opleidingen, de protocollen en het daarbij
behorende proces definitief worden vastgesteld, worden minimaal twee
evaluaties gehouden met de docenten, de beoordelaars, de
procesverantwoordelijke op het Bondsbureau en de
Toetsingscommissie.
Ontwikkelingen gaan snel. Daarom zal het nodig zijn om periodiek na te
gaan of het gewenst is om de inhoud van opleidingen, protocollen en/of
de procedures die gevolgd worden, aan te passen. Nadat de
opleidingen, de protocollen en het daarbij behorende proces definitief
zijn vastgesteld, wordt periodiek op initiatief van de Toetsingscommissie
of anderen, met alle betrokkenen geëvalueerd of er alsnog
aanpassingen nodig zijn.
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KWALITEITSDOELSTELLINGEN
De kwaliteitsdoelstellingen zijn vastgesteld volgens het SMART-principe.
Specifiek
De NTTB streeft er naar om trainersopleidingen aan te bieden die garanderen dat de sporters
op een verantwoorde wijze worden opgeleid en begeleid door geschoolde trainers en
begeleiders die aan de eisen voldoen die de NTTB stelt. Daartoe wordt in de opleidingen, naast
de vakinhoudelijke kennis, ook aandacht gegeven aan de randvoorwaarden die nodig zijn om
op een veilige en verantwoorde wijze de tafeltennissport op alle niveaus te beoefenen.
Meetbaar
De normen voor de proeven van bekwaamheid staan beschreven in het informatiepakket dat bij
de betreffende trainersopleiding behoort. Proeven van Bekwaamheid worden volgens een vast
protocol uitgevoerd. Voor elk onderdeel van het protocol wordt door de beoordelaar(s)
aangegeven of het antwoord voldoende is. Zo nodig worden door de beoordelaar(s) bij het
betreffende onderdeel opmerkingen geplaatst. Na afloop van de Proeve van Bekwaamheid
wordt door de beoordelaars, aan de hand van de aangegeven opmerkingen, een eindoordeel
gegeven. Dit eindoordeel bepaalt of de kandidaat voor de betreffende PVB is geslaagd.
Door periodieke evaluatie van vergelijkbare protocollen kan worden nagegaan of met de lesstof
en/of de bijbehorende Proeve van Bekwaamheid aan de kwaliteitsdoelstellingen wordt voldaan.
Aanvaardbaar
Docenten en beoordelaars mogen alleen worden ingezet als zij de kwaliteitsdoel-stellingen
onderschrijven en werken volgens de regels die bij de opleidingen zijn beschreven in de
handreiking docent en de handreiking beoordelaars, alsmede de PVB-beschrijvingen en het
toetsplan behorende bij de opleiding.
Realistisch
Gelet op de ervaring binnen de NTTB met de nieuwe opleidingen niveau 1 t/m 4 volgens KSS
zijn de doelstellingen haalbaar.
Tijdgebonden
Doordat, naast een klassikaal gedeelte, een aanzienlijk deel van de opleidingen bestaat uit
groepsopdrachten en individuele stages wordt voor iedere kandidaat die aan een opleiding
deelneemt in het begin van de opleiding, een tijdpad vastgesteld. Het doel is dat alle kandidaten
voor een bepaald moment de opleiding hebben afgerond.
Verbetervoorstellen/aanwijzen van PVB-ontwikkelaars
Als uit de evaluatie van vergelijkbare protocollen blijkt dat niet aan de kwaliteitsdoelstellingen
wordt voldaan, zullen door de Toetsingscommissie voorstellen voor verbetering worden gedaan
en zonodig personen worden aangewezen om het betreffende onderdeel van de opleiding en/of
het protocol te verbeteren.
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KWALITEITSBORGING
In art. 4.4 van het Toetsingsreglement Sport staat:
De Toetsingscommissie waarborgt dat het niveau van de PVB overeenkomt met het niveau
zoals aangegeven in het kwalificatieprofiel. In de onderstaande uitwerking van de artikelen 4 en
5 is daar nader invulling aan gegeven.
Art 4.1

De Toetsingscommissie bepaalt de onderdelen van de PVB aan de hand van de
Toetsmatrix. Deze zijn door ons vastgelegd voor:
TT1 in het Toetsplan d.d. maart 2007 (of een geüpdatet versie hiervan) met de
bijbehorende PVB-beschrijving:
TT2 in het Toetsplan d.d. mei 2007 (of een geüpdate versie hiervan) met de
bijbehorende PVB-beschrijvingen:
TT3 in het Toetsplan d.d. 16 september 2008 (of een geüpdatet versie hiervan) met de
bijbehorende PVB-beschrijvingen
TT4 in het Toetsplan d.d. 11 mei 2009 (of een geüpdatet versie hiervan) met de
bijbehorende PVB-beschrijvingen
TT5 wordt door NOC*NSF in overleg met de NTTB vastgesteld.

In de PVB-beschrijvingen is aangegeven door hoeveel beoordelaars een PVB wordt
beoordeeld, wanneer een kandidaat de afzonderlijke PVB’s moet hebben afgerond,
hoeveel herkansingen mogelijk zijn en wanneer hij/zij de certificaten en/of het diploma
ontvangt.
Geüpdatet en gewijzigde toetsplannen worden opnieuw door de Toetsingscommissie
goedgekeurd en gepubliceerd op de NTTB website bij opleidingen. De meest recente
versie van een toetsplan vervangt de hierboven genoemde data.

Art 4.2

De Toetsingscommissie waarborgt dat het afnemen van de PVB betrouwbaar
geschiedt. PVB’s worden afgenomen volgens een vast protocol. Beoordelingen
worden bij voorkeur uitgevoerd door mensen die minimaal één niveau hoger zijn
gekwalificeerd of van vergelijkbaar niveau met ruime ervaring op basis van
aantoonbare kwalificaties of competenties.
Bij praktijkbeoordelingen is de mening van de beoordelaar(s) maatgevend ten aanzien
van sportspecifieke aspecten.

Art 4.4

Door de vaste toetsplannen voor het afnemen van PVB’s wordt gewaarborgd dat het
niveau van de PVB’s overeenkomt met het niveau zoals aangegeven in het
Kwalificatieprofiel.

Art 5.1

Iedere kandidaat wordt objectief beoordeeld.
De Toetsingscommissie gaat er van uit dat door haar aangewezen beoordelaars
objectief beoordelen. Beoordelaars mogen geen kandidaten beoordelen die lid zijn
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van een vereniging waar zij enige vorm van relatie mee hebben. Ook mogen zij geen
familieleden beoordelen.
Zodra de Toetsingscommissie signalen krijgt dat kandidaten vinden dat zij niet
objectief zijn beoordeeld, zal de Toetsingscommissie passende maatregelen nemen.
Art 5.2

Elke kandidaat wordt aan de hand van dezelfde normen op gelijke wijze beoordeeld.
Beoordelingen vinden plaats volgens vaste toetsplannen. De wijze waarop die worden
gehanteerd staat in art. 4.2 beschreven.

Art 5.3

De normering die bij de beoordeling wordt gehanteerd staat in de PVB-beschrijving. In
de PVB-beschrijving staat dat een kandidaat slaagt bij een voldoende en zakt bij een
onvoldoende.

Art .5.4 PVB-beoordelaars moeten hun beoordeling kunnen motiveren. De beoordeling moet
consistent zijn en in overeenstemming met de beoordelingscriteria.
Afgesproken is dat goed wordt afgevinkt en opmerkingen in ieder geval worden
genoteerd als de competentie(s) als onvoldoende worden beoordeeld.
.
Art 5.5 De Toetsingscommissie evalueert regelmatig het afnemen van de PVB en gebruikt
indien nodig de hieruit resulterende gegevens voor verbetering van de kwaliteit van de
PVB-afname. Regelmatig wordt de beoordelaars gevraagd of zij opmerkingen hebben
over de inhoud van de PVB en/of de wijze waarop deze wordt afgenomen.
Na pilots wordt altijd geëvalueerd met deelnemers en beoordelaars. Zo nodig wordt de
vraagstelling verbeterd, met behoud van de oorspronkelijk gedefinieerde inhoud.

BIJLAGE
Uitreiking (deel) certificaten en diploma’s
(Deel) Certificaten worden op verzoek van de kandidaat binnen 4 weken na positieve
beoordeling van de portfolio’s en/of het praktijkexamen toegezonden.
Uitreiking diploma’s vindt plaats op NTTB evenementen, geslaagde kandidaten
worden hiervoor uitgenodigd. Indien men het diploma niet in ontvangst kan nemen,
wordt het per post toegestuurd.
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