
 

  

 
 

 

Het organiseren van kwaliteitsvolle vormingen is één van de hoofdactiviteiten van Taekwondo 

Vlaanderen. Er worden jaarlijks vormingsmomenten voorzien voor trainers, scheidsrechters, coaches, 

clubbestuurders … De vormingen kunnen zowel digitaal als fysiek worden georganiseerd. 

 

 

▪ 18 jaar worden in het jaar van deelname of ouder 

▪ In het bezit zijn van een geldige TKDV-licentie 

▪ In bezit van een pedagogisch diploma of minstens een VTS-initiatordiploma 

 

 

▪ Samenwerken met de Vlaamse Trainersschool; 

▪ Uitwerken van opleidingsstramienen sporttechnische kaderopleidingen; 

▪ Formuleren van pedagogische trainingstips aan de clubs; 

▪ Inspelen op de noden van de trainers en clubs aangaande nieuwe vormingsmomenten. 

 

De pedagogische commissie vergadert minstens één keer per jaar. Voor de vergadering sturen zij een 

uitnodiging naar het secretariaat van Taekwondo Vlaanderen en nadien het verslag van de vergadering. 

Het ondersteunend personeelslid houdt de verslagen van de voorgaande vergaderingen bij op het 

secretariaat. 

 

 

▪ Actief meewerken aan de inhoud van de verschillende vormingen (afhankelijk van jouw expertise); 

▪ Aanwezig zijn als lesgever; 

▪ Zelf jaarlijks minstens één relevante bijscholing volgen (bij VSF, ICES, VTS, WT(E) , op je werk, …). 

 

 

VTS-CURSUS 

In samenwerking met VTS wordt jaarlijks de initiatorcursus georganiseerd, de cursus tot instructeur B sparring 

zal in 2021 voor het eerst plaatsvinden. In de komende olympiade wilt Taekwondo Vlaanderen ook de 

cursus tot lesgever taekwondo, trainer B sparring én trainer A sparring verder uitwerken en organiseren. 

 

COACHVORMING 

Iedere coach moet verplicht een coachbadge behalen (door het volgen van de coachvorming) 

vooraleer deze mag coachen op een TKDV-wedstrijd kyorugi. 

Jaarlijks wordt er dan ook een opleiding georganiseerd zodat toekomstige coaches deze kunnen behalen. 

 

SCHEIDSRECHTERVORMING 

Jaarlijks wordt er een scheidsrechtervorming georganiseerd. De organisatie hiervan ligt bij de 

desbetreffende commissies. 



 

  

 
 

Daarnaast zal er in 2021 ook een digitaal platform worden gelanceerd waarop (toekomstige) TKDV-

scheidsrechters te allen tijden hun kennis up to date kunnen houden. In de toekomst zal de 

scheidsrechteropleiding én -bijscholing evolueren naar een ‘blended learning’ principe waarin de 

(kandidaat-)scheidsrechters deels thuis en deels tijdens opleidingsmomenten alle informatie moet 

verwerken. 

 

WEBINARS 

In het seizoen van 2020-2021 vonden er voor het eerst webinars plaats voor trainers, bestuurders, ouders en 

atleten over verschillende thema’s.  

Ook in de toekomst willen we dit soort ‘laagdrempelige’ vormingsmomenten blijven voorzien voor onze 

leden. 

 

 

 

Kandidaten voor deze commissie dienen tijdig hun kandidatuur in te dienen bij de jaarlijkse oproep of een 

gemotiveerde kandidatuur in te dienen bij het bestuur. Deze motivatie bestaat minstens uit het duiden dat 

je voldoet aan de voorwaarden én wat de meerwaarde van je kandidatuur is voor de commissiewerking. 

  

De aanstelling van commissieleden gebeurt, zoals beschreven in het Intern Reglement, door het bestuur 

van Taekwondo Vlaanderen. Zij beslissen eveneens over de oprichting, doelstelling, bevoegdheden en 

ontbinding van de commissie, en kan deze te allen tijde wijzigen. 

 


