STAGE INSTRUCTEUR B
CHECKLIST
STAGE-ACTIVITEITEN
✓

Scouting
o Inhoud:
▪
Scouting: hiervoor doe je stage in het scoutingstraject die spelers doorlopen. Doel van dit
scoutingstraject is om de sterke spelers te laten doorstromen naar het KDT-programma. Er zijn
verschillende periodes waarin je die stage kan volbrengen.
▪
Je dient minimaal 8 uur scoutingstage op te nemen. Je kan zelf een verdeling maken van het
aantal uur binnen het aanbod
•
Talent Days, sessies van 2u, periode juni en november, gewestelijk.
•
Detectiestages, sessies van 3u, periode augustus of herfst + kerst of krokus,
gewestelijk.
•
Pré-identificatiestage, telt als sessie van 4u, periode pasen in Wilrijk.
o Praktisch:
▪
Inschrijven via www.tennisvlaanderen.be/kalender
•
Functietype: “trainer” > Functie: “trainer Instructeur B” > Type: “stage”
▪
Verantwoordelijke KDT-stage: Laurence Courtois
o Rapportering (zie template portfolio):
▪
Gegevens activiteiten
▪
Kritische reflectie beide stage-onderdelen
o Stagebeoordelingsformulier laten invullen en ondertekenen door stagebegeleider

✓

Trainingsstage
o Inhoud:
▪
8u training geven op een Jeugdvriendelijke Tennisclub met extra label ‘erkende Tennisschool’
onder supervisie van min. Trainer B
▪
Maximum 2 groepen
▪
Minstens 4 opeenvolgende lessen van 1u per groep
o Praktisch:
▪
Neem zelf contact op met de hoofdtrainer van de tennisschool om afspraken te maken i.v.m. je
stage (overzicht Jeugdvriendelijke Tennisclubs met extra label ‘erkende Tennisschool’:
www.tennisvlaanderen.be/jeugdfonds)
o Rapportering (zie template portfolio):
▪
Gegevens spelers (naam + leeftijd + niveau), overzicht data en uren stagetrainingen
▪
Kritische reflectie over trainingsstage
o Stagebeoordelingsformulier laten invullen en ondertekenen door stagebegeleider
o Trainingsstage dient afgewerkt te zijn vóór de eerste zittijd van het examen M3 (praktijkexamen)

INDIENEN STAGEDOSSIER
Na afronding van alle activiteiten stuur je een e-mail naar trainers@tennisvlaanderen.be met volgende 3 bijlagen:
•
1 portfolio met de rapportering van de verschillende stage-onderdelen
•
1 stagebeoordelingsformulier KDT-stage
•
1 stagebeoordelingsformulier Trainingsstage
Vermeld in je email volgende zaken: NAAM + LIDNUMMER + CURSUSLOCATIE + INSTRUCTEUR B

