Examen BLT3 behaald
Zaterdag 14 april 2018 heb ik examen gedaan om het diploma BLT3 te halen.
De cursus startte in oktober 2017 en bestaat uit 6 workshops. Daarnaast
moesten er 6 trainingen gegeven worden die door de trainersbegeleider
beoordeelt moesten worden. Bovendien moest 1 training door de leercoach
worden beoordeeld. In een leuke cursistengroep hebben we de workshops
gehad. De diversiteit van deelnemers, zowel als trainerservaring als
eigen loopervaring, maakte het een fijne groep. Het is goed om eens van
anderen te horen en te ervaren hoe zij training geven en de theorie
toepassen.
Mijn eigen proeftrainingen gingen wel goed. Ze lagen allemaal tussen 33
en 40 punten (van de maximaal te halen 44 punten). Bij 24 punten ben je
geslaagd. Ik zag mijn examen dan ook vol vertrouwen tegemoet. Maar eerst
nog het portfolio inleveren.
Mijn portfolio werd aanvankelijk afgekeurd. Dit tot ieders verrassing,
ook van mijn leercoach. Maar ja, het was niet anders. Ik moest er verder
mee aan de slag. Ik moest meer uitwerken van hetgeen ik wel in mijn hoofd
had. Het heeft enkele uren extra werk gekost, maar was de moeite waard.
Mijn (uitgebreidere) portfolio werd nu duidelijk wel goedgekeurd. Daarna
kon ik mijn examentraining inleveren. Die heb ik ruim op tijd ingeleverd,
en dan is het wachten tot de examendag. Die examendag ging de
wedstrijdgroep van AV Weert meer naar Prins Hendrik in Vught om als groep
tijdens mijn examen (en dat van Judith) te functioneren. Deze vaardige
groep maakt een examen toch relaxter omdat je geen zorgen hoeft te hebben
over de uitvoering.
Dan begint het examen. Eerst een gesprek over je ingeleverde
examentraining. Maar eerst kreeg ik een compliment over mijn portfolio
dat als uitstekend werd beoordeeld. Daarna een aantal vragen over de
training, waarom je die kiest in het kader van de jaarplanning, en wat je
met deze training wil bereiken. Dat gesprek was snel klaar. Ik kon prima
onderbouwen waarom ik bepaalde keuzes had gemaakt. Het begin was in elk
geval goed.
Dan de praktijk zelf. Dat ging eigenlijk heel gemakkelijk. De groep deed
exact wat ik vroeg en ik kon op de juiste wijze aanwijzingen geven en
laten zien wat ik als trainer kan. Ik had al snel niet meer in de gaten
dat ik met een examen bezig was. Het ging allemaal als vanzelf.
Daarna volgde het evaluatiegesprek met de examinator. Dat was erg kort.
De examinator gaf meteen aan dat hij normaal aantekeningen maakt, maar

dat nu niet heeft gedaan omdat er helemaal niets op de training was aan
te merken. Op zijn vraag hoe ik het zelf vond gaan, heb ik positief
geantwoord, met 1 opmerking wat ik net iets beter had moeten/kunnen doen.
De beoordeling was voor mij een zeer positieve. Ik kreeg 44 van de 44 te
behalen punten. Een vette 10 dus. De examinator vertelde dat hij in alle
jaren als examinator nog nooit het maximale aantal punten had gegeven. Ik
voelde me trots. Zeker toen hij als opmerking aangaf dat ik een
uitstekende trainer was, die een goede training op een geweldige wijze
had uitgevoerd, en deze fantastische beoordeling dubbel en dwars
verdiende.
Op naar vele mooie trainingen!!!!

