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Van tevoren:
Een lesvoorbereidingsformulier(LVF) van de te geven oefeningen en uitleg door de I2 kandidaat. Deze
moet 1 week voor het examen ingeleverd zijn bij de opleiders.
Uitleg van de workshops door de ervaren instructeurs.
Examinatie dag
Tijdschema
Wanner
10:00 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 12:00
12:10 -13:10
13:10 – 14:10
14:20- 15:20
15:30- 16:30
16:30-17:00
17:00- 17:30

Wat
Inloop en aanmelding
instructeurs, Ek en Vechters
Uitleg examinatie dag
Start workshop 1
Start workshop 2
Lunch
Start workshop 3
Start workshop 4
Nabespreking opleiders
Uitreiking I2

Wie
Max
Jasper en Michael
EK 1&2
EK 3&4
Iedereen
Ek 5&6
EK 7&8
Jasper en Michael
Jasper en Michael

Benodigdheden:
Een zaal geschikt voor minimaal 12 vechters + extra ruimte
EHBO doos
EHBO’er
8 Certificaten
2 opleiders
1 administratief medewerker
Twee tafels één voor de opleiders en één voor de administratie
8 vechters
4 instructeurs die een workshop geven
8 examenkandidaten niveau I2
Zaal
De zaal dient geschikt te zijn voor H.E.M.A zoals staat beschreven in de eisen van de H.E.M.A bond.Er moeten
minsten 12 mensen kunnen trainen met ernaast ruimte voor de opleiders om rond te lopen en administratie bij
te houden.
De zaal moet beschikking hebben tot een EHBO doos die voldoet aan de basis eisen gesteld door het rodekruis.
Er dient ten minste één iemand aanwezig te zijn die EHBO’ er en niet aan het vechten is of instructie geeft.
Het is niet de bedoeling dat er publiek is dat komt kijken tijdens de examinatie. Hier hoeft dus ook geen
rekening mee gehouden te worden in het zoeken van een zaal die groot genoeg is. De opleiders kunnen ervoor
kiezen om het toe te staan maar hebben hier altijd het laatste woord in.

Workshop
Er zullen op 1 dag 4 workshops plaatsvinden die worden gegeven door 4 ervaren instructeurs. Iedere
instructeur zal twee I2’ers in opleiding onder zich hebben voor de examinatie.
Beide examenkandidaten zullen de instructeur begeleiden in de workshop en moeten in deze begeleiding laten
zien dat ze de vaardigheden beschikken om I2 gecertifieerd te worden. Om dit te laten zien moet de I2 in
opleiding 20 minuten zelfstandig aan de slag zijn.

Administratie
De twee opleiders die de examenkandidaten zullen beoordeling zullen al hun administratie aan de hiervoor
toegewezen tafel doen. Het is niet de bedoeling dat er bij deze tafel rondgehangen wordt. De administratieve
medewerker zal deze tafel bemannen en mochten er eventuele vragen zijn dan kun je je daar melden.
Huisregels
De huisregels tijdens een examinatie zijn ervoor om te zorgen dat de I2 kandidaten zich volledig kunnen
focussen op de workshop en zich niet bezig hoeven te houden met allerlei zaken hieromheen. De administratie
en opleiders danken jullie voor jullie begrip. Bij eventuele vragen kun je bij de administratie terecht.
De opleiders hebben in alle zaken het laatste woord, dit om te zorgen dat de dag zo soepel mogelijk verloopt
voor de I2 kandidaten. De opleiders kunnen er daarom ook voor kiezen onderdelen die in het huis regelement
staan te negeren als dit ten behoeven is van de kandidaten.
Mocht je gedrag als storend ervaren worden door de I2 kandidaat of instructeurs dan kunnen ze dit melden bij
de administratie. Die zal dit overleggen met de opleiders en die zullen de desbetreffende persoon aanspreken
of verwijderen indien nodig.
Publiek
Mensen die geen workshop geven of vechten tijdens een workshop worden geacht stil te zijn tijdens de
workshop zodat ze de kandidaten niet storen. Publiek is alleen welkom op de tribune, is deze niet aanwezig in
de zaal dan is Publiek niet welkom. Publiek kan ten alle tijden weggestuurd worden door de administratie als er
sprake is van storend gedrag.
Vechters
Bij voorbaat willen we de vechters bedanken voor hun tijd en we hopen dat ze er een aantal mooie workshops
voor terugkrijgen. De vechters dienen zich te gedragen alsof ze een les volgen bij hun eigen club. Dit betekent
dat de daar geldende huis- en gedragsregels in werking zijn tenzij hier anders beschreven. Verder willen we aan
jullie vragen de I2 kandidaten niet te toetsen terwijl ze de workshop geven, dit doen de opleiders. Hiermee
bedoelen we dat je niet de i2 kandidaat moet ondervragen over verschillende onderdelen. Vragen stellen zodat
je het beter snapt promoten wij natuurlijk altijd, maar niet het vragen om te vragen. Hiermee bezorg je de
kandidaat alleen maar meer stress dan nodig is.
Instructeurs
Bij voorbaat willen wij de instructeurs bedanken voor het geven van de workshop en het begeleiden van de I2
kandidaten. Van jullie willen wij vragen om tijdens de workshop de I2 kandidaat te laten doen wat hij of zij
moet doen. Het is heel natuurlijk om gelijk te willen helpen of te ondersteunen als iets ziet maar op sommige
onderdelen verwachten wij dat de I2 kandidaat dit op zich neemt. Dit kan hij natuurlijk niet als jullie als
instructeurs dit als doen. Kijk daarom van tevoren wat een I2 kandidaat moet kunnen en geef ze de
mogelijkheid om dit te laten zien tijdens de workshop. Mochten er eventuele vragen zijn kunnen jullie terecht
bij de administratie.
Kandidaten
Vandaag draait het om jullie. Dit betekent dat jullie de omstandigheden zo mogen creëren dat jullie het beste
de workshop kunnen geven. Jullie kunnen er dus voor kiezen dat er geen publiek is als jullie dit fijner vinden. Er
zijn nog veel meer andere zaken waar je je voorkeur voor kunt geven, mochten die er zijn op de dag zelf kom
dan even langs de administratie en dan kijken we wat we kunnen doen.
Overleg goed met je begeleider wat jij moet doen en wat de begeleider doet, dit voorkomt een heleboel stress.
Let er vooral op de je laat zien wat je volgens de I2 vaardigheden moet kunnen en dus moet laten zien. Let er
ook op dat alles wat hierbuiten valt je moet/kunt laten oplossen door je begeleider.
De opleiders en administratie wensen je een fijne dag en veel succes tijdens je beoordeling.

