Nederlandse HKD Federatie

Certificering voor leraren
De World Hankimuye Federation (WHF) heeft een programma ontwikkeld voor het certificeren van
lesgevers die actief zijn bij de aangesloten scholen.
De WHF onderscheidt zes soorten lesgevers:
-

Assistant
Youth Trainer
Trainer
Instructor
National Instructor
International Instructor

Om gecertificeerd te kunnen worden tot een bepaald niveau dien je natuurlijk aan een aantal eisen
te voldoen. In dit document vind je de eisen voor certificering tot Assistant, Youth Trainer, Trainer en
Instructor. Voor certificering tot National Instructor of International Instructor kun je je wenden tot
de World Hankimuye Federation.
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Assistant
Een Assistant helpt de Trainer of Instructor bij het lesgeven. Je kunt zelf bij je leraar aangeven dat je
assistent wil worden, of je leraar kan jou vragen of je Assistant wil worden. Nadat je een tijdje hebt
meegedraaid, kan de leraar je vragen om delen van de les voor je rekening te nemen, zoals
bijvoorbeeld het leiden van de warming-up.
Eisen
-

Je hebt de 3de geup (meestal rode band)
Je bent bekend met de lesstof van de school waar je traint
Je kent tenminste één sangmu loopvorm

We raden aan dat Assistants hun EHBO-diploma halen. Scholen kunnen dit ook verplicht stellen aan
hun Assistants.

Youth trainer
Een Youth Trainer geeft kinderen les tot 15 jaar en het niveau junior black belt. Een Youth Trainer kan
zelfstandig examens afnemen bij zijn leerlingen t/m vierde geup (meestal paarse band), maar we
raden aan dat dit gebeurd samen met de Instructor of tenminste één andere Youth Trainer of Trainer.
Eisen
-

-

Zwarte band eerste dan
Twee jaar ervaring als Assistant
Deelname aan tenminste één lerarentraining
Je schrijft een motivatiebrief naar je leraar waarin je uitlegt waarom je jeugd trainer wilt
worden
Je bereidt vijf lessen voor op papier. De lessen zijn gericht op kinderen.
Eén les voor beginners, twee voor middelbare leerlingen en twee voor gevorderde
leerlingen. De lessen hebben alle vijf een ander thema: valbreken, zelfverdediging,
traptechieken, loopvormen, enz.
Eén les wordt beoordeeld door een Instructor
Je bent bekend met de lesstof van de school waar je traint
Je kent twee sangmu loopvormen. Deze laat je evalueren door een National of International
Instructor.

Nadat je aan alle eisen hebt voldaan, kan de Instructor van je school je aanmelden bij de WHF als
Youth Trainer.
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Trainer
Een Trainer geeft tot het niveau van eerste dan aan alle leeftijden. Een Trainer kan zelfstandig
examens afnemen bij zijn leerlingen t/m vierde geup (meestal paarse band), maar we raden aan dat
dit gebeurd samen met de Instructor of tenminste één andere Trainer.
Eisen
-

-

Zwarte band tweede dan
Twee jaar ervaring als Assistant en/of Youth Trainer
Deelname aan tenminste één lerarentraining
Je schrijft een motivatiebrief naar je leraar waarin je uitlegt waarom je Trainer wilt worden
Je bereidt vijf lessen voor op papier alleen gericht op volwassenen.
Eén les voor beginners, twee voor middelbare leerlingen en twee voor gevorderde
leerlingen. De lessen hebben alle vijf een ander thema: valbreken, zelfverdediging,
traptechieken, loopvormen, enz.
Eén les wordt beoordeeld door twee Instructors
Je bent bekend met de lesstof van de school waar je traint
Je kent drie sangmu loopvormen. Deze laat je evalueren door een National of International
Instructor.

Nadat je aan alle eisen hebt voldaan, kan de Instructor van je school je aanmelden bij de WHF als
Trainer.

Instructor
Een Instructor geeft op alle niveaus les aan alle leeftijden. Een Instructor kan zijn eigen school
openen. Een Instructor kan zelfstandig examens afnemen bij zijn leerlingen t/m eerste geup (meestal
bruine band).
Eisen
-

Zwarte band vierde dan
Drie jaar ervaring Trainer
Deelname aan tenminste één lerarentraining
Je organiseert een open les in de school waar je traint. Daar geef je les over de principes van
hankido. Twee National Instructors zullen deze les beoordelen.
Je schrijft als onderdeel van je 4de dan examen een essay over de principes van hankido.
Je bent bekend met het curriculum van de World Hankimuye Federation
Je kent alle vijf sangmu loopvormen. Deze laat je evalueren door een National of
International Instructor.

Nadat je aan alle eisen hebt voldaan, zul je worden aangemeld bij de WHF als Instructor.

