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Opleidingsbrochure Trainers
Inhoudstabel
1.
1.1.

OPLEIDINGSBROCHURE SPORTKADEROPLEIDING
ASPIRANT-INITIATOR (70 EUR)

FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.
5

1.1.1 TOELATINGSVOORWAARDE

5

1.1.2 CURSUS

5

1.1.3 OVERZICHT CURSUSSEN

5

1.2.

5

TRAINER INITIATOR (245 EUR)

1.2.1 TOELATINGSVOORWAARDE

5

1.2.2 CURSUS

5

1.3.

6

TRAINER INSTRUCTEUR B

1.3.1 TOELATINGSVOORWAARDEN:

6

1.3.2 CURSUS

6

1.4.

7

TRAINER B

1.4.1 TOELATINGSVOORWAARDEN

7

1.4.2 VOOROPLEIDING TRAINER B (100 EUR)

7

1.4.3 CURSUS

7

1.5.

TRAINER A TRAINER

7

1.5.1 TOELATINGSVOORWAARDE

7

1.5.2 CURSUS

7

1.

ALGEMENE INFO
Opleidingen Tennis worden georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool (samenwerkingsverband Sport Vlaanderen,
Tennis Vlaanderen, universiteiten en hogescholen).
De VTS-opleidingen Tennis zijn erkend door de International Tennis Federation.
Met deze brochure willen we alle kandidaat tennistrainers een overzicht geven van de cursussen. Hiermee kan je zorgvuldig
je opleidingstraject uitstippelen.

1.1. INSCHRIJVEN
Ter info: inschrijven voor verschillende modules vanaf het niveau Initiator verloopt via de website van Sport Vlaanderen
(https://www.sport.vlaanderen > Vlaamse Trainersschool). Hiervoor dien je een Sport Vlaanderen -account aan te maken.
In de infotheek vind je een instructievideo hiervoor. Voor module 4 moet er niet ingeschreven worden. Kandidaten die
slagen voor module 2&3 worden automatische ingeschreven voor module 4.
1.1.1

Aspirant-Initiator

✓ Geen formele toelatingsvoorwaarden
✓ Richtlijn niveau: je kan een constante en gecontroleerde balwisseling met demonstratieve waarde spelen op het
niveau van KidsTennis Rood
✓ Inschrijven via: https://www.tennisvlaanderen.be/aspirant-initiator (inloggen)

1.1.2

Initiator

✓ Toelatingsproef Initiator Tennis (2 jaar geldig)
o Kan afgenomen worden tijdens opleiding Aspirant-Initiator
o Apart inschrijven voor Toelatingsproef Initiator via: https://www.tennisvlaanderen.be/kalenderdetail?courseId=49 (inloggen)
✓ Na slagen voor Toelatingsproef kan je voor de opleiding Initiator inschrijven via de website van Sport Vlaanderen

1.1.3

Instructeur B

✓ Toelatingsproef Instructeur B Tennis (2 jaar geldig)
o Kan afgenomen worden tijdens opleiding Initiator
o Apart inschrijven voor Toelatingsproef Initiator via: https://www.tennisvlaanderen.be/kalenderdetail?courseId=54 (inloggen)
✓ Na slagen voor Toelatingsproef kan je voor de opleiding Instructeur B inschrijven via de website van Sport Vlaanderen

1.1.4

Trainer B

✓ Toelatingsvoorwaarden:
o Instructeur B zijn en cursus gevolgd hebben minimum in het opleidingsjaar voor de start van de cursus
Trainer B.
o Geslaagd zijn voor alle onderdelen van de vooropleiding Trainer B. De vooropleiding is een introductie op
de cursus, gecombineerd met een praktische test. Inschrijven voor deze vooropleiding kan via
https://www.tennisvlaanderen.be/kalender-detail?courseId=12 (inloggen)
✓ Indien je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet kan je inschrijven via de website van Sport Vlaanderen

1.1.5

Trainer A

✓ Toelatingsvoorwaarden:
o Trainer B zijn en cursus gevolgd hebben minimum 2 opleidingsjaren voor de start van de cursus Trainer A.
o Succesvolle beoordeling motivatiedocument en intakegesprek.
✓ Indien je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet kan je inschrijven via de website van Sport Vlaanderen
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Gevorderde
Competitie

1

Initiatie

2

0

Assistentie

3

Sporttechnische vervolmaking
of beginnende competitie

1.2. OPLEIDINGSSTRUCTUUR

Basismodule
Algemeen Gedeelte
Trainer A

Sportspecifieke modules
Trainer A

Basismodule
Algemeen Gedeelte
Trainer B

Sportspecifieke modules
Trainer B

Basismodule
Algemeen Gedeelte
Instructeur B

Sportspecifieke modules
Instructeur B

Basismodule
Algemeen Gedeelte
Initiator

Sportspecifieke modules
Initiator

Sportspecifieke modules
Aspirant-Initiator

* Aspirant-Initiator is geen verplichte opleiding om Initiator te kunnen starten. Vanaf Initiator moeten de opleidingen in
opklimmende volgorde gevolgd worden.
**Vanaf Initiator bestaat de opleiding uit 4 modules. Module 1 is een sporttakoverschrijdend, module 2 sporttechnisch,
module 3 didactisch en module 4 is de stage.

1.3. EXAMENS, VRIJSTELLINGEN, DIPLOMA’S EN DEELNAMEATTESTEN
✓ Controleer zeker op het lessenrooster of de examendata passen in je agenda. Niet aanwezig zijn op het examen staat
gelijk aan het verliezen van een examenzittijd.
✓ Cursisten met een diploma Bachelor/ Master LO zijn vrijgesteld voor de basismodule Algemeen Gedeelte van de
verschillende opleidingsniveaus. Vrijstellingstabel en vrijstellingen aanvragen: https://www.sport.vlaanderen >
Vlaamse Trainersschool > Info cursisten
✓ Deelnameattest en duplicaat van diploma kan je steeds opvragen via de website van Sport Vlaanderen
(https://www.sport.vlaanderen > Vlaamse Trainersschool > ‘Mijn VTS’)
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2.

OPLEIDINGEN

2.1. ASPIRANT-INITIATOR (70 EUR)
Word assistent van een KidsTennis trainer. Je leert het spel, technieken en organisatievormen op KidsTennis niveau Blauw
en Rood.
2.1.1 Toelatingsvoorwaarde
Min. 15 jaar worden in 2019 (Geboortejaar ‘04).
2.1.2 Cursus
Dit is een tweedaagse opleiding met theoretische informatie en praktijksessies over KidsTennis Blauw en Rood. De
praktische proef op het einde van de cursus telt eveneens als toelatingsproef ‘Persoonlijke Techniek’ voor het niveau
Initiator.
2.1.3 Overzicht cursussen
Deze opleidingen zijn snel volzet. Schrijf dus tijdig in: www.tennisvlaanderen.be > Speler en ouder > Spelersdashboard.
De inschrijvingen staan online. Via www.tennisvlaanderen.be/aspirant-initiator vind je wanneer de volgende reeks
cursussen worden opengesteld.
In geval van annulatie zullen we u 10 dagen op voorhand verwittigen.

2.2. TRAINER INITIATOR (265 EUR)
Initiator is de eerste trainersgraad en leert hoe je initiatie kan geven aan kinderen en volwassenen.
2.2.1
-

Toelatingsvoorwaarde
Attest persoonlijke techniek (www.tennisvlaanderen.be > Speler en ouder > Spelersdashboard).
Min. 16 jaar worden in 2018 (geboortejaar ‘02). Indien je geboren bent in 2002 raden wij je aan om de cursus
aspirant initiator te volgen alvorens de cursus initiator aan te vatten.

2.2.2 Cursus
Module 1, 2 en 3 wordt in één opleiding georganiseerd.

Module 1&2&3 (Module 1 is 50 EUR, module 2 is 105 euro, module 3 is 105 EUR)
Opleiding module 1 (15u) is sporttak overschrijdend en module 2&3 (45u) is sporttak specifiek. Tijdens deze opleiding
worden de tennis technische en didactische fundamenten aangereikt om les te geven aan startende kinderen en
volwassenen.
Voor de start van de opleiding is er een opleidingsmoment (3u) over taak Initiator en clubfuncties. De data en locaties
hiervan staan vermeld op het lessenrooster.
Op de website van Sport Vlaanderen worden start- en einddatum van de cursus vermeld. De startdatum is de 1ste lesdag
van Module 1 Veilig Sporten en einddatum is de 2de zittijd. Klik steeds op het lessenrooster om het volledige lessenrooster
te consulteren.

Module 4 (5 euro)
Stage bij een gediplomeerde lesgever op eigen club (4u) - stage in een erkende KidsTennisschool (4u) – stage op activiteit
van Tennis Vlaanderen (4u). Meer info volgt tijdens de opleiding.
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2.3. TRAINER INSTRUCTEUR B
Instructeur B is de tweede trainersgraad. Na deze opleiding ben je expert om clubspelers te vervolmaken en hen te
begeleiden in competitie.
2.3.1
-

Toelatingsvoorwaarden:
Diploma Initiator
Attest persoonlijke techniek (www.tennisvlaanderen.be > Speler en ouder > Spelersdashboard).

2.3.2 Cursus
Module 1, 2 en 3 wordt in één opleiding georganiseerd.

Module 1 (kost €60)
Vakken
•
•
•
•

van module 1:
Anatomie
Communicatie
Ontwikkelingsleer
Motorisch leren

Module 2&3 (295 EUR) (Module 2 is 160 euro en module 3 is 135 EUR)
In deze opleiding (59u) worden de tennistechnische en didactische fundamenten aangereikt om training en begeleiding te
voorzien aan recreatieve en/ of competitieve tennissers (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot het niveau C+30.

Module 4
De stage voor instructeur B bestaat uit twee verplichte onderdelen:
•

KDT-stage: tijdens Detectiestages (2 sessies van 2u) en Talent Days (1 sessie van 3u) werk je met kinderen die
geselecteerd werden op basis van hun motorisch potentieel uit de clubtesten.

•

Trainingsstage op Jeugdvriendelijke Tennisclub met extra label ‘erkende Tennisschool' (8u), o.l.v. minimum
Trainer B: hier leer je je inzichten uit de cursus toe te passen om de progressie van spelers te stimuleren en
op te volgen op basis van gepaste remediëring. De trainingsstage dient afgewerkt te zijn vóór de eerste zittijd
van het praktijkexamen (Module 3).

Meer info volgt tijdens de opleiding.
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2.4. TRAINER B
Trainer B is de hoogste trainersgraad op clubniveau. Na deze opleiding ben je expert om club- en competitiespelers
tactisch-technisch te vervolmaken en hen te laten doorgroeien in competitie.
2.4.1
-

Toelatingsvoorwaarden
Minimum 1 jaar ervaring als Instructeur B
Geslaagd zijn voor de vooropleiding Trainer B

2.4.2 Vooropleiding Trainer B (100 EUR)
Tweedaagse opleiding met evaluatie. Cursisten die geslaagd zijn kunnen de opleiding Trainer B starten.
Topsportcentrum Tennis Vlaanderen – inschrijven via https://www.tennisvlaanderen.be/kalender-detail?courseId=12.
2.4.3 Cursus
Alle modules dienen in volgorde te worden gevolgd.

Module 1 (Cursus is 60 EUR)
Vakken
•
•
•

van module 1:
Biomechanica
Sportpsychologie
Trainingsmethodiek (2 delen)

Module 2&3 (Module 2 is 255 EUR, Module 3 is 235 EUR)
Vanaf oktober tot juni. Actuele lessenroosters steeds te vinden op www.tennisvlaanderen.be/trainer-b.

Module 4 (kost 90 EUR)
30u stage in KDT project. Meer info volgt tijdens de opleiding.

2.5. TRAINER ATRAINE
De Trainer A wordt opgeleid om competitiespelers tot op het internationale niveau te begeleiden. Deze cursus is gericht
op het individualiseren van het trainersprogramma rekening houdende met het fenotype van de atleet.
2.5.1 Toelatingsvoorwaarde
Minimum Trainer B behaald hebben in het jaar voor de start van de opleiding.
Toegelaten worden tot de opleiding op basis van intakegesprek
2.5.2 Cursus
Alle actuele informatie is te vinden op https://www.tennisvlaanderen.be/trainer-a
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