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SAMENWERKING

▪ NTB en KNWU
▪ Editie 2017-2019
▪ Kruisbestuiving meerdere sporten en disciplines

“Iedereen heeft weer een andere visie/invalshoek en dan is het mooi om - samen 
met andere fanatieke trainers - discussies te hebben over het trainersvak. Daar 
leer je van en het zet je aan tot nadenken over de materie.”



KWALIFICATIEPROFIEL

De inhoud van de opleiding is op het NOC*NSF kwalificatieprofiel trainer-coach 
niveau 4 gebaseerd.

Trainer-Coach 4 is een vervolg op de niveau 3 opleiding en is gericht op 
individuele begeleiding van sporters op (inter)nationaal niveau.

Waar de niveau 3 opleiding gericht is op clubtrainers en het trainen en coachen 
van een vereniging; daar ligt de focus bij de niveau 4 opleiding op het leveren van 
maatwerk bij de begeleiding van individuele atleten.



KWALIFICATIEPROFIEL

De Trainer-Coach niveau 4:
▪ Geeft training-op-maat (waaronder het uitwerken van een 

meerjarenplanning);
▪ Coacht zijn of haar renners/atleten tijdens wedstrijden;
▪ Adviseert het bestuur over het te voeren sporttechnische beleid en de 

doorstroom van sporters;

Modules (facultatief)
▪ Stelt een begeleidingsteam samen en zorgt voor afstemming;
▪ Onderhoudt en initieert externe contacten;
▪ Scout talenten en beoordeelt het ontwikkelingspotentieel van de sporters.



VERANDERINGEN 2020-2021

Op basis van ervaringen uit de afgelopen edities is voor editie ‘20-’21 de opleiding 
aangepast:
▪ In lijn met huidige KSS
▪ Modulaire opbouw
▪ Opdrachten verder verduidelijkt en specifieker gemaakt
▪ Opleiden van kader is niet langer onderdeel van de opleiding trainer-coach 4
▪ Instapopleiding verplicht voor deelkwalificatie Training geven en Begeleiden 

van wedstrijden
.



MODULES

▪ Meer instroommomenten;
▪ Bijscholing of volledige opleiding;
▪ Verdieping;
▪ Flexibel leertraject.



COACHINGSVAARDIGHEDEN

Instapmodule
Verplicht voor deelname modules 'Training en belastbaarheid' en 'Wedstrijd en 
coaching'

Coachingsvaardigheden
• Begin bij Jezelf | Kernkwadranten – stijl herkennen - reflecteren
• Ken de ander | Verschillen van mensen - motivatie
• Hoe coach IK effectief de ANDER? | Verdieping 

Afronding
Voldaan



TRAINING & BELASTBAARHEID

Deelkwalificatie

Macro Meso Micro
• Meerjarenplan | Korte en lange termijn doelen – kwaliteiten en leerbehoeftes.
• Jaarplan | Doelstellingen – wedstrijdkalender – evaluatiemomenten.
• Training cycli | Plan en gedifferentieerde trainingen
• Meten en monitoren | Vooruitgang en lifestyle
• Evalueren | Aan de hand van monitoring en uitvoering

Afronding
Portfolio opdrachten en praktijkexamen.



WEDSTRIJD & COACHING

Deelkwalificatie

Coachen tijdens wedstrijden
• Inventariseren | Analyse en prestatiebepalende factoren 
• Plan | Soort wedstrijd, sporters, kwaliteiten en relevante factoren
• Taakverdeling | Samenstelling groep en taakuitvoering
• Evalueren | Conclusies voor toekomst

Afronding
Portfolio opdrachten en praktijkexamen.



WERKEN VANUIT VISIE & BELEID

Deelkwalificatie

Visie en planning vanuit talentherkenning en -ontwikkeling
• Analyseren | Advies op basis van analyse en evaluatie bij club of organisatie.
• Plannen | Input leveren op de ontwikkeling en uitvoering van plannen op het 

gebied van talentherkenning en/of -ontwikkeling.

Afronding
Portfolio opdrachten.



LEERTRAJECT BIJ VOLLEDIG PAD

Intakeprocedure
Geschiktheid en voorwaarden voor deelname worden getoetst, daarnaast is er 
ruimte voor vragen. Dit wordt gedaan aan de hand van:
▪ CV + Motivatie;
▪ Toelichting praktijksituatie;
▪ Huidige jaarplan*;
▪ Ingevulde competentiescan;

Werkwijze
Ophalen van kennis bij bijeenkomsten, zelfstandig uitvoeren van portfolio 
opdrachten.

Afronding
Portfolio opdrachten en praktijkexamens.



VOORWAARDEN NTB

▪ 18 jaar of ouder;
▪ TTN3 of TTA;
▪ Lidmaatschap NTB;
▪ Ruime ervaring (minimaal 1 jaar) met het geven van alle soorten training bij 

een triathlonvereniging.

Goedgekeurde praktijksituatie:
▪ Atleten die uitkomen in ETU/ITU wedstrijden;
▪ Atleten uit de TO groep;
▪ Eredivisie atleten;
▪ Selectieleden duathlon;
▪ Selectieleden lange afstand;
▪ Selectieleden cross.



▪ 18 jaar of ouder;
▪ WT3 of WTA;
▪ Lidmaatschap KNWU;
▪ Ruime ervaring (minimaal 1 jaar) met het geven van training;
▪ Aantoonbaar werkzaam bij een KNWU vereniging/team.

Goedgekeurde praktijksituatie:
▪ Wegwielrennen: UCI of KNWU geregistreerd team, of wielervereniging die 

meedoet aan een KNWU-competitie in de categorie elite of beloften;
▪ Mountainbiken: UCI of KNWU geregistreerd team;
▪ Fietscrossen: UCI of KNWU geregistreerd team met minimaal deelname aan 

EK;
▪ Baanwielrennen: UCI of KNWU geregistreerd team gericht op het 

baanwielrennen;
▪ Veldrijden: UCI of KNWU geregistreerd team.

Leeftijdsgrens van sporter in geregistreerde BMX teams is 13 jaar en overige 
disciplines 14 jaar, op basis van Talentvisie 2030.

VOORWAARDEN KNWU



PLANNING

▪ Aanmelden: 20 september 2020
Informatie over aanmelden volgt via e-mail

▪ Intakeprocedure: op afspraak (maatwerk)

▪ Instap module ‘Coachingsvaardigheden’ okt 2020

▪ Start: 6 & 7 november 2020
Gedetailleerde planning volgt via e-mail

Modules
Training & Belastbaarheid nov – dec 2020
Wedstrijd & Coaching mrt – jun 2021
Werken vanuit Visie & Beleid sep – okt 2021 

Aanvullende modules
Interne en externe contacten
Scouten



KOSTEN (INDICATIE)

▪ Kosten van de opleiding zijn inclusief bijeenkomsten, examens, maaltijden en 
overnachtingen. Je betaalt per module.

▪ Coachingsvaardigheden
250 euro

▪ Belasting & Belastbaarheid
750 euro

▪ Wedstrijd & Coaching
600 euro

▪ Werken vanuit Visie & Beleid
350 euro

▪ Totaal 2000,-




