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Functieprofiel | Opleider NABV 

Opleiders zijn binnen de NABV actief in verschillende rollen. Als expert delen ze hun kennis, als leercoach 

begeleiden ze cursisten op maat (en op afstand), als PVB-beoordelaar (PVB=Proeve van Bekwaamheid) zijn ze 

verantwoordelijk voor competentiegerichte toetsing en als Praktijkbegeleider delen ze hun praktijkkennis met 

cursisten.  

Opleiders worden binnen de NABV ingezet voor het opleiden van arbiters en officials, waaronder 

(hoofd)marshalls en range officers, en voor het opleiden van sporttechnisch kader waaronder instructeurs en 

trainers. Binnen de NABV is het leren in de praktijk leidend. 

Opleiders hebben -door hun spilfunctie- ook de ruimte om voorstellen te doen voor het aanpassen van de lesstof 

en/of praktijkopdrachten voor zich snel ontwikkelende airsoftsport. Opleiders binnen de NABV zijn idealiter in 

staat meerdere rollen (expert, leercoach en/of PVB-beoordelaar) op zich nemen op verschillende momenten.  

Opleiders rapporteren aan de Nationaal Coördinator en werken in de ontwikkeling en coördinatie van de 

opleidingen nauw samen met de Medewerker Opleidingen.   

Taken opleider 

• Coachen van cursisten (leercoach); 

• Verzorgen van workshops (expert); 

• Afnemen van Proeven van Bekwaamheid (PVB-beoordelaar); 

• Begeleiden van cursisten (praktijkbegeleider). 

Gevraagde kennis & ervaring 

• Vakdeskundigheid van de airsoftsport of bereidheid die op te doen; 

• Werkervaring in praktijkgericht-onderwijs (bv. (V)MBO) is pré; 

• Minimaal twee jaar ervaring met het beoefenen van airsoft.  

Competenties 

• Aandacht en begrip tonen; 

• Ethisch en integer handelen; 

• Formuleren en rapporteren; 

• Vakdeskundigheid toepassen; 

• Leren; 

• Relaties opbouwen en onderhouden; 

• Plannen en organiseren.  

Inzet & Beloning  

Opleiders zijn over het algemeen vrijwilligers. Dat betekent dat de functie in principe onbezoldigd is. De NABV 

vergoedt werkelijk gemaakte kosten of een fiscale vrijwilligersregeling. Een workshop neemt (inclusief reistijd en 

voorbereiding) ongeveer 12 uur in beslag. De tijdsinvestering van een leercoach of PVB-beoordelaar varieert. We 

verwachten een minimale inzet van 12 uur per maand (3 uur per week) voor deze functie.  

De NABV heeft aandacht en ruimte voor het (intern) opleiden en trainen van haar staf door het aanbieden van 

relevante opleidingen en trainingen.  


