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Lees- en studiewijzer Cursus Viscoach 
 

Het cursusmateriaal bestaat uit:  

 

 

Digitaal lesmateriaal: 

- Cursusboekje Viscoach 

- Instructiefilmpjes ‘Vissen voor Kids’  

- Docentenhandleiding Vissenschool lespakket  

- Boekje ‘Leer vissen met de vaste hengel’ 

Dit digitale lesmateriaal vind je op de website van Sportvisserij Nederland: 

https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/jeugd/cursussen/ 

 

Lesmateriaal toegestuurd via de post: 

- Jeugdpakket Zoetwatervissen  

 

Zelfstudie 

 

Het is de bedoeling dat het cursusmateriaal zorgvuldig bestudeert en de 

belangrijkste feiten leert.  

 

Op deze wijze bereid je je goed op de cursus en het online eindexamen: 

 

• In het boekje Viscoach  leer je met groepen kinderen om te gaan, 

kinderen op hun gemak te stellen en ze te interesseren en enthousiast te 

maken voor de activiteiten die ze gaan ondernemen. Daarnaast maak je 

kennis met verschillende manieren om kinderen iets te leren.  

• Speciaal voor de Cursus Viscoach heeft Sportvisserij Nederland instructie-

films gemaakt. Op deze films verzorgt Ed Stoop voor een groepje van vijf 

kids van 11 tot 12 jaar het "Vissen voor kids" programma. In drie avonden 

(Ed doet het op middagen) leer je met dit programma kinderen de 

basisvaardigheden op het gebied van de techniek van het vissen, Daar 

hoort ook bij hoe je omgaat met een gevangen vis, hoe je die goed 

onthaakt en weer netjes terugzet. 

 

• Het Vissenschool lespakket is een biologie-pakket, dat bestaat uit het 

Werkboek Zoetwatervissen en de Zoekkaarten Vissen, Waterplanten en 

Waterdiertjes. In het werkboek leren de kinderen onze zoetwatervissen 

pas echt goed kennen. Hoe zit een vis in elkaar? Hoe komt ie aan zijn 

kleuren? Wat hebben schubben en doorgezaagde boomstammen met 

elkaar te maken? Hoe ziet het "huis" van de vis er eigenlijk uit?  De 

zoekkaarten worden gebruikt om de Nederlandse vissen, waterdiertje en 

waterplanten op naam te brengen.  
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• Het Vissenschool lespakket wordt ondersteund  met een 

docentenhandleiding, vol met tips en achtergronden.  
 

• Het boekje 'Leer vissen met de vaste hengel’ beschrijft kort en bondig de techniek 

en materialen voor het vissen met de vaste stok.  

 

Enige tips ter voorbereiding op de toets 

 

Na het bestuderen van het cursusmateriaal dien je het online examen te maken. 

Je kunt in eerste instantie je kennisniveau verhogen aan de hand van de online 

‘training’. Door het opzoeken van antwoorden op de oefenvragen uit de training, 

zul je geleidelijk aan steeds meer feitenkennis opdoen. Het goede antwoord op 

elke vraag wordt in de training getoond en soms ook nader toegelicht. Je kunt 

over elke vraag zo lang doen als je wilt. 

 

Zodra je het idee hebt dat je het cursusmateriaal goed hebt bestudeerd en je de 

oefenvragen goed kunt maken, ga je verder met het online ‘proefexamen’. Hier 

bereid je je voor op het online “eindexamen”. Er wordt geen toelichting meer 

gegeven en je hebt per vraag 30 seconden de tijd om het goede antwoord te 

geven. 

 

Het online ‘eindexamen’ bestaat uit een selectie van vragen uit de 

proefexamens. Voordat je deelneemt aan het eindexamen, vragen wij je om in te 

loggen op de website en een wachtwoord aan te maken. Wanneer je het 

eindexamen met goed gevolg hebt afgelegd (en een bronzen, zilveren of gouden 

medaille hebt behaald) ontvang je hierover bericht en kun je aan de Cursus 

Viscoach deelnemen. 

 

De training, de oefenvragen en het eindexamen vind je op de website van 

Sportvisserij Nederland: 

https://www.sportvisserijnederland.nl/hsv-service/jeugd/cursussen/examen.html 
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