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Cursus Schaaktrainer 2 Rotterdam/Spijkenisse 
 

Locatie: Rotterdam of Spijkenisse 
Data:  15 okt, 5 nov, 26 nov 2014 , 21 jan, 25 feb, 1 april, en 13 mei 2015 
Tijd:  19.00-22.00uur 
Docent:  Dolf Meijer (geassisteerd door Rick Lahaye) 

 
Inleiding 
In de cursus Schaaktrainer 2 leert de cursist praktische en belangrijke zaken die komen kijken bij het 
lesgeven in de Stappen 1, 2 en 3 van de Stappenmethode van Brunia/Van Wijgerden. Lesgeven en 
didactiek vormen de centrale onderdelen van deze cursus 
 
De volgende onderwerpen komen onder andere aan de orde:  
Didactiek 

 basisprincipes van de schaakdidactiek 

 organisatie van lessen 

 trainings- en werkvormen 
Begeleiding 

 begeleiding van de schaakjeugd vanaf circa. 7 jaar 

 de schaakontwikkeling van kinderen 
Techniek 

 kennis en inzicht van de stappen 1 t/m 4 (schaaktechniek wordt alleen getoetst, niet 
behandeld in deze cursus!) 

 het benoemen van de schaakbegrippen uit de methode 
 
Doelgroep 
De cursus is bedoeld voor leden van de KNSB die tenminste 15 jaar of ouder zijn met een minimale 
rating van 1550. Cursisten met een lagere rating kunnen ook instromen maar dienen dan te slagen 
voor de schaaktechnische toets.  
 
Cursusomvang  
De cursus bestaat uit 7 contact avonden van 3 uur. Daarnaast wordt er 2 keer een training van u 
geobserveerd en geëvalueerd. Er zal evenveel tijd besteedt moeten worden aan respectievelijk 
zelfstudie en het maken van praktijkopdrachten/portfolio’s.  
 
Eigen bijdrage en erkenning 
De eigen bijdrage voor de cursus bedraagt € 100,-. De cursist dient over een recente druk van de 
Handleidingen bij de Stappen 1, 2 en 3 van de Stappenmethode van Brunia/Van Wijgerden te 
beschikken. 
 
De afronding van de cursus 
1. Het geven van een examenles en het bespreken van deze les 
2. Het inleveren van een portfolio op het onderdeel begeleiden van kinderen bij wedstrijden 
3. Het inleveren van een portfolio op het onderdeel assisteren bij activiteiten. 
 
Informatie over aanmelding en benodigd lesmateriaal 
Nadere informatie over de kadercursussen zijn te verkrijgen bij het Bondsbureau van de KNSB, 023-
5254025 (mevrouw Sacha Schiermeier, e-mail sschiermeier@schaakbond.nl Een beschrijving van de 
cursus en een inschrijvingsformulier is te vinden op www.schaakbond.nl/opleidingen. 
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