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Informatie Lerarenopleiding UTI 
 

Welkom op de lerarenopleiding van de UTI. Op deze pagina’s kun je informatie vinden over de 
opbouw van de lerarenopleiding, de invulling tijdens de UTI trainingen, welke stappen je moet 
doorlopen, en overige dingen als kosten. 
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Opbouw van de opleiding. 

De lerarenopleiding van de UTI is opgebouwd uit modules. Voor iedere lesbevoegdheid 
(assistent leraar/leraar/hoofdleraar) moeten een specifiek aantal van deze modules behaald of 
afgelegd worden.  

De modules die we onderscheiden zijn: 
1. Basis lesinstructie. 
2. Evaluatietraining basis lesinstructie. 
3. Aftekenkaart: 

(assistent leraar/leraar/hoofdleraar). 
4. Examinator. 
5. Motivatie. 

(assistent leraar/leraar/hoofdleraar). 
6. Achtergronden techniek. 
7. TKD geschiedenis.  
8. Praktijkexamen (assistent leraar/leraar/hoofdleraar). 

 

De diverse onderdelen los besproken. 
1. Basis lesinstructie: 

(Assistent leraren/leraren/hoofdleraar). 

In de les “basis lesinstructie” krijg je uitleg over je rol als leraar binnen een Taekwondoles en 
daarbuiten. Er wordt uitgelegd hoe je voor de klas staat en je leerlingen op een goede en fijne  
manier Taekwondo kunt leren. 

Het is een praktische les op de vloer gegeven, met daarnaast een schriftelijke toelichting. 

 

2. Evaluatietraining: 
(Assistent leraren/leraren /hoofdleraar). 

 

De evaluatietraining vindt plaats ongeveer 4 maanden  na de “basis lesinstructie”, en heeft als 
doel om te evalueren hoe het lesgeven je afgaat. Op die manier kunnen we samen kijken waar je 
wellicht nog iets meer op moet letten, en het geeft je de kans om de dingen waar je tegenaan 
loopt in de groep te bespreken. 

Je krijgt van te voren een opdracht mee welke je thuis moet voorbereiden, waarna je vervolgens 
20 minuten lesgeeft aan je medestudenten op de training op Papendal. 
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3. Aftekenkaart: 
(assistent leraar/leraar/hoofdleraar). 

Tijdens de opleiding moet je natuurlijk ook ervaring opdoen in het lesgeven in Taekwondo. 
Dit doe je op je eigen vereniging of club in overleg met de hoofdleraar van je vereniging. 
Deze zorgt er vervolgens voor dat je genoeg uren lesgeeft en tekent de “aftekenkaart”  af. 

Voor leraren die doorgaan voor hoofdleraar geldt dat ze lesgeven op UTI trainingen op 
Papendal en de aftekenkaart door het UTI kader wordt afgetekend nadat er les is gegeven. 

 

 

4. Examinator. 
(assistent examinator/examinator kupgraden/examinator dangraden). 

 

Het doel van de module examinator is je achtergrond geven in het hoe en wat met 
betrekking tot het examineren: waar let je op, wat is belangrijk, wat is wellicht minder 
belangrijk. Wat is je rol als leraar in relatie tot examinator? 

De module bestaat uit een korte theoretische uitleg, welk vooral is bedoeld als inleiding 
naar de praktijkles waar we elkaar gaan “examineren”, om vervolgens de gegeven cijfers te 
bespreken: hoe kom je tot dit cijfer? Waarom geeft je collega een 6 waar jij een 8 geeft? 

Een praktische benadering dus van iets waar eigenlijk geen echt “fout” in bestaat. 

Voor de assistent examinator (tot 2e  kup) geldt dat deze niet zelfstandig examens mag 
afnemen, maar wel plaats kan nemen aan een examentafel aangezien dit vaak waardevolle 
assistenten zijn voor een vereniging. 

Deze  “assistent leraren” in wording doen dan ook niet mee met de praktijkles examineren, 
en volstaan met het doorlezen van de theorie. 

 
 

5. Motivatie. 
(Assistent leraar/Leraar/Hoofdleraar). 

Lesgeven is een passie maar ook een grote verantwoordelijkheid. In de schriftelijke 
“motivatie” leg je uit waarom jij je leraar wil worden, en welke ervaring je opgedaan hebt 
door de jaren heen. 

Voor een assistent is dat natuurlijk anders dan voor een hoofdleraar, en dus waar een 
assistent leraar in spé kan volstaan met een uitleg waaruit blijkt dat hij al geruime tijd 
lesgeeft en leerlingen kan opleiden tot 3e kup, moet een hoofdleraar ook onderbouwen 
dat hij lesprogramma's kan opzetten en uitvoeren, en les kan geven aan taekwondoka's 
van ieder niveau, aan zowel lage als hoge banders, maar ook aan dangraadhouders.  
Alsmede een school/vereniging kan runnen. 
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6. Achtergronden techniek. 
(Leraar/Hoofdleraar). 

Als leraar ben je vaardig, kundig en weet je waar je over praat als je voor de klas staat. 
Deze les gaat in op de elementaire onderdelen van een Taekwondo techniek, en bestaat uit 
een theoretisch deel en een les welke gegeven wordt op Papendal.  

Deze les is alleen van toepassing voor leraren en hoofdleraren. 

 

 
7. Taekwondo geschiedenis. 

(Leraar/Hoofdleraar). 

Eenmaal bij leraar aangekomen beoefen je al vele jaren Taekwondo. Waarschijnlijk heb je 
je dan ook al behoorlijk verdiept in de geschiedenis van onze mooie sport. In deze les 
vertellen we je behalve over de achtergronden van het ontstaan van Taekwondo ook over 
het ontstaan van Taekwondo in Nederland en hoe bijvoorbeeld de UTI is ontstaan. 

Het is een theorieles die door Grootmeester Karel van Orsouw wordt gegeven. 

Deze les is alleen van toepassing voor leraren en hoofdleraren. 

 

 
8. Praktijkexamen. 

(Assistent leraar/Leraar/Hoofdleraar). 
. 

Tijdens het  praktijkexamen laat je zien wat je allemaal geleerd hebt met betrekking tot het 
lesgeven in Taekwondo. Hier laat je zien hoe je voor de klas staat en kennis van zaken hebt. 
Voor een assistent leraar gaat dit vooral over hoe je dingen uitlegt en voordoet, van een 
leraar of hoofdleraar zal verwacht worden dat hij ook de achtergrond van de technieken 
kan uitleggen. Daarnaast zal een leraar of hoofdleraar aan meerdere graduaties tegelijk les 
moeten kunnen geven.  

Voor een hoofdleraar komt daar nog bij dat hij zelf een lesprogramma moet kunnen 
opstellen met daarin een visie waar hij naar toe wil met de leerlingen. Dit zal hij moeten 
onderbouwen in de “motivatie” (module 5B). 

De praktijkexamens voor assistent leraar en leraar vinden plaats op Papendal en staan los 
van reguliere dangraad examens. Het praktijkexamen voor Hoofdleraar vindt plaats op het 
trainingsweekend in Valkenswaard en staat ook los van het dangraad examen voor 3e dan. 
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Invulling tijdens de UTI trainingen 
Het praktijkgedeelte van de diverse modules wordt op gezette tijden tijdens de reguliere UTI 
trainingen op zondag gegeven. Dit gebeurt in principe in dezelfde zaal, in een aparte groep. 

Daarnaast kan je als “assistent” ingezet worden tijdens de lessen op Papendal (zeker als je voor de 
module Hoofdleraar bezig bent). 

 

Lesmateriaal 
Het lesmateriaal voor de cursus moet je na inschrijving zelf downloaden van de site, en zelf 
uitprinten: 

1. Lespakket basis lesinstructie. 
2. Afteken en overzichtskaart voor desbetreffende graad (A5 formaat inlegvel voor in paspoort) 
3. Lespakket: examinator (Examinator, hoofdexaminator) 
4. Basisformulier Motivatie. 
5. Lespakket: achtergronden techniek. 
6. Lespakket: achtergrond TKD geschiedenis. 

 

Kosten. 
De lerarenopleiding kost €60 euro inclusief diploma en lessen. Je betaald op het moment dat je op 
examen gaat voor de specifieke leraarsbevoegdheid. 

 

Overige vragen. 
Ik heb de 1e dan en wil hoofdleraar worden. Kan dat? 

Het is niet mogelijk om een wachttijd tussen assistent leraar/leraar/hoofdleraar over te slaan. 
Daarnaast is het behalen van een leraar of hoofdleraar graad alleen mogelijk bij het bereiken van de 
toepasselijke dangraad (respectievelijk 1e dan voor leraar, en 3e dan voor hoofdleraar). 

 

Ik geef al heel lang les. Kan ik geen modules overslaan? 

Het is ook niet mogelijk om modules over te slaan: alle modules dienen te worden gevolgd en zullen 
worden getoetst op het succesvol afleggen. 

 

Blijven de modules geldig of moet ik telkens opnieuw beginnen? 

De modules blijven eenmaal behaald geldig: dus de modules behaald voor assistent leraar hoef je 
niet nog een keer te doen als je voor leraar gaat. Wel kan er een toevoeging zijn: zo verwachten we 
bijvoorbeeld dat je ook nu motiveert waarom je denkt dat je klaar bent om van assistent leraar te 
door te groeien naar leraar.   
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Waarom is de opleiding opgebouwd uit modules? 

De UTI lerarenopleiding is opgebouwd uit diverse stappen (modules) om omdat voor iedere 
bevoegdheid andere eisen nodig zijn: een hoofdleraar zal  bijvoorbeeld (naast op de vereniging) les 
gaan geven bij de UTI op Papendal. Daarnaast heeft deze manier van werken het voordeel dat je niet 
in 1 seizoen aan alles mee hoeft te doen (en het dus niet zou halen als je een keer niet geweest 
bent), maar je dat eenmaal behaalde modules gewoon geldig blijven.   

Het maakt dus niet uit of je in seizoen 1 de technische achtergronden doet, en bijvoorbeeld in 
seizoen 2-3 de achtergronden techniek en achtergrond TKD geschiedenis. 

De modules worden dus uiteindelijk opgeteld waarna je bijvoorbeeld assistent leraar bent.  
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