
Vervolg verkorte cursus
Jeugddamleider en Jeugddamtrainer A
Informatie over het opleidings- en examenprogramma

Modules

De opleiding tot Jeugddamleider en Jeugddamtrainer A omvatten de onderstaande modules. 

Module Uren Exameneis Examentoets

Jeugddamleider A

Beleid en organisatie 4 2 opdrachten schriftelijk 30 min.

Schooldammen 2 1 opdracht

Leiding geven 4 3 opdrachten schriftelijk 30 min.

Sportgezondheid 1 aanwezig geweest

Spel- en Wedstrijdreglement 2 aanwezig geweest

Jeugddamtrainer A (JDT-A)

Lesgeven 1 (training geven) 12 2 trainingen plus verslag proefles 30 min.

Leiding geven 4 3 opdrachten schriftelijk 30 min

Techniek 1 2 schriftelijk 45 min.

Sportgezondheid 1 aanwezig geweest

Certificaten

Per module kan een certificaat behaald wor-
den. Behaalde certificaten behouden vijf jaar
hun geldigheid. Een certificaat wordt uitge-
reikt als een cursist de module daadwerkelijk
gevolgd heeft (gemaakte contacturen) en de
bijbehorende opdracht(en) voldoende heeft
gemaakt. 

Cursisten die de drie certificaten hebben be-
haald in de verkorte cursus moeten de vol-
gende modules dus nog volgen om het diplo-
ma JDL / JDT-A te behalen:
! Leiding geven
! Sportgezondheidsleer
! Spel- en wedstrijdreglement
! Techniek 1
Niet iedereen die de verkorte cursus gedaan
heeft, heeft voldaan aan de opdrachtenei-
sen. Diegenen hebben dus ook geen certifi-

caat gehaald. Dit kan achteraf door alsnog
de opdrachten in te leveren. U kunt hiervoor
contact opnemen met uw docent of met het
bondsbureau. Overigens wordt in het ver-
volgprogramma hier ook op ingespeeld. (Zie
het programma.)

De verkorte cursus kon vooral kort zijn door-
dat de module lesgeven (training geven) van
twaalf contacturen terug gebracht is naar
vier contacturen. Vanwege het (praktische)
belang van deze module dienen de deelne-
mers aan de vervolgcursus een extra op-
dracht te doen: het geven van twee praktij-
klessen en daarvan een verslag te maken.
Het geven van een proefles op de examen-
dag zelf behoort tot de exameneisen (zie
bovenstaand overzicht).



Programma

Dagdeel 1 (3 contacturen)
! Inventarisatie van hiaten: een overzicht

van alle opdrachten van de verkorte
cursus.

! Planning om hiaten weg te werken.
Afspraken over nog in te leveren
(thuis)opdrachten.

! De module ‘Techniek 1': de lesstof die
aan de orde komt in de Van der Wal-,
de Wiersma- en Sijbrands-map en de
KNDB-begrippenlijst voorzover van
toepassing.

Dagdeel 2 ( 4 contacturen)
! De module ‘Leiding geven’. Voor deze

module dient de cursist drie thuisop-
drachten te maken.

Dagdeel 3 (3 contacturen)
! De module ‘Sportgezondheid’. Voor

deze module hoeven geen opdrachten
gemaakt te worden. Ook wordt de mo-
dule niet geëxamineerd. De cursist
dient aanwezig geweest te zijn.

! De module ‘Spel- en Wedstrijdregle-
ment’. Deze module leidt niet op tot
arbiter. Aan de orde komen zaken uit
het SWR die van belang kunnen zijn
bij jeugdwedstrijden. Voor deze modu-
le hoeven geen opdrachten gemaakt te
worden. Ook wordt de module niet ge-
/xamineerd. De cursist dient aanwezig
geweest te zijn.

Dagdeel 4
! Examen. In het overzicht is te zien

waaruit het examen bestaat. Voor de
bepaling van de eindcijfers worden ook
de gemaakte opdrachten meegewo-
gen.

Organisatie en opgave

Bij voldoende belangstelling worden deze
dagdelen weer regionaal aangeboden. De
verkorte cursus die afgelopen jaar gegeven
werd, kende een wat vrijblijvend karakter.
Dat is bij dit vervolg niet het geval: de cursus
leidt op tot een officieel door VWS erkend
diploma.

Bent u geïnteresseerd in deelname dan kunt
u contact opnemen met het bondsbureau
(026-4954198; bondsbureau@kndb.nl). Hier
kunt u ook meer informatie krijgen.

Opleiding tot Damtrainer B

De opleiding tot Damtrainer B staat los van
de opleiding tot Jeugddamtrainer A. De B-
cursus is bedoeld voor diegenen die indivi-
duele en groepstrainingen willen en kunnen
geven aan (ver-)gevorderde dammers, dus
niet alleen aan (beginnende) jeugd. 

Om de B-cursus te kunnen volgen dient de
cursist voldoende damtechnische bagage te
hebben. Indicatie: landelijke eerste klasse /
(potentiële) halve finalist. De module Tech-
niek 2 dient mede als toelatingsexamen.


