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TOEGANGSPROEF VTS INSTRUCTEUR-B TAEKWONDO 
1. Inleiding 

Om van start te gaan met de VTS cursus instructeur-B taekwondo dient men minstens over het 
vaardigheids- en kennisniveau te beschikken overeenkomstig met een 1ste dan (zwarte gordel). 

 
2. Datum & locatie toegangsproeven 

De toegangsproeven kunnen gehouden worden na een TKDV-training of een danexamen. Op de 
kalender van de website van Taekwondo Vlaanderen kunnen de data van de trainingen en de 
danexamens teruggevonden worden.  
Locatie TKDV-trainingen 
Sporthal Heiveld  
Dreefvelden 1 
Sint-Katelijne-Waver 

Locatie Danexamen 
Sporthal Synergie 
Brieleke 16 
2160 Wommelgem 

 
3. Kostprijs 

 TKDV-leden: gratis voor TKDV-leden die minstens 2 opeenvolgende jaren lid zijn op het moment van 
de toegangsproef. 

 Niet-leden: 49 euro 
Betalingsgegevens: Taekwondo Vlaanderen vzw 

BE96 0682 3723 0705 
Mededeling: “Toegangsproef VTS cursus – NAAM” 

 
4. Aanmelden 

Op voorhand inschrijven is verplicht. Dit kan door een mail te sturen naar Nele Schouterden 
(sporttechnisch@taekwondo.be) ten laatste 1 maand voor de betreffende toegangsproef. Hierbij 
vermeld je je naam, voornaam, geboortedatum, kup/dangraad en club. 
  

5. Vrijstelling 

Enkel leden die hun hoogste dangraad op een federaal danexamen van Taekwondo Vlaanderen 
behaald hebben krijgen vrijstelling van de toegangsproef.  
Om vrijgesteld te worden volstaat het een mail te sturen naar Nele Schouterden 
(sporttechnisch@taekwondo.be) met uw naam, voornaam, geboortedatum, dangraad met 
examendatum en club. 

 
6. Programma toegangsproef 

De toegangsproef wordt afgenomen door 2 of 3 juryleden. Ze beoordelen de vaardigheid en kennis 
van de kandidaat cursist voor de verschillende onderdelen. 
De kandidaat cursist zorgt dat hij een partner heeft voor de proef. 
De kandidaat cursist krijgt binnen de 14 dagen het resultaat van de toegangsproef.  
Indien de vaardigheids- en/of kenniselementen onvoldoende zijn om de cursus aan te vangen krijgt de 
kandidaat cursist duidelijke werkpunten mee voor een eventuele volgende deelname. 
Indien de toegangsproef positief wordt geëvalueerd kan de kandidaat cursist deelnemen aan de VTS 
cursus instructeur B taekwondo. 

https://www.taekwondo.be/node/2
https://www.google.be/maps/place/Heiveld/@51.063719,4.5314684,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3e49a7457632b:0x6b7335821ff95439!8m2!3d51.063719!4d4.5336571?hl=nl
https://www.google.be/maps/place/gemeentelijk+sportcentrum+Brieleke/@51.2019439,4.5120218,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c3f90a07515753:0x874348afae5db9e7!8m2!3d51.2019406!4d4.5142105?hl=nl
mailto:sporttechnisch@taekwondo.be
mailto:sporttechnisch@taekwondo.be
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7. Vaardigheids- en kenniselementen 

De competenties en kenniselementen overeenkomstig een 1ste dan vindt men terug in het 
Danexamenreglement (zie www.taekwondo.be). 

 

http://www.taekwondo.be/

