STAGE INSTRUCTEUR B
TEMPLATE PORTFOLIO
PERSOONLIJKE GEGEVENS
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Naam:
Lidnummer:
Club en clubnummer:
Cursuslocatie:
Docent cursus:
Datum cursus:

RAPPORTERING STAGE
✓

Clubtesten in Elit (10 spelers)
• Datum clubtesten:
• Kleur:
• Spelerslijst & testresultaten

Kopieer hier een screenshot van de spelerslijst & testresultaten die in Elit ingevoerd werden; het moet duidelijk zijn
dat deze resultaten door de cursist ingevoerd werden (tip: als je geen toegangsrechten tot Elit hebt, kan de secretaris
van jouw club je toegang verlenen om onder jouw naam clubtesten in te voeren).

•

✓

Welke tennistest gaf jou als tenniscoach de beste informatie over jouw spelersgroep? En waarom?

KDT-stage
• Talent Day (3u)
o Datum:
o Locatie:
o Wat heb jij als tenniscoach bijgeleerd qua testing van deze specifieke leeftijdsgroep?

•

Detectiestage (2 x 2u) OF pre-identificatiestage (1 x 5u30)
o Data:
o Locatie:
o Maak één analyse van een speler van een bepaalde slagbeweging (FH, BH of opslag). Noteer jouw
bevindingen.

•

Noteer voor jezelf drie persoonlijke actiepunten voor je eigen ontwikkeling als tenniscoach op basis van de
stage binnen de KDT-werking.

✓

Trainingsstage (8u)
• Club:
• Naam stagebegeleider:
• Opleidingsniveau stagebegeleider (minstens trainer B):
• Aantal trainingsgroepen in stage: 1 of 2
•

Trainingsprogramma per groep
Datum
Uur (van-tot)

Lesonderwerp

Aanwezige spelers (naam noteren)

Les 1
Les 2
Les 3
…

Kopieer deze tabel indien er met meerdere groepen gewerkt werd
•

Kritische reflectie:
o Hoe heb je doorheen de stageperiode progressie kunnen opmeten bij de spelersgroep (of individuele
speler) en in welk onderdeel (technisch, tactisch, fysiek en/of mentaal)?
o Hoe ervaar je de interpersoonlijke vaardigheden van de mentor (motiveren, inspireren,attitude, ambitie,
relaties bouwen,...)?
o Noteer 3 leermomenten & 3 oefeningen die je meeneemt voor je verdere trainersloopbaan?

•

Noteer voor jezelf drie persoonlijke actiepunten voor je eigen ontwikkeling als tenniscoach op basis van de stage
bij een erkende Tennisschool o.l.v. Trainer B

•

Voeg als bijlage het beoordelingsformulier van de stagebegeleider toe (zie infotheek)

Stagebundel digitaal inleveren via trainers@tennisvlaanderen.be met duidelijke vermelding van
1. NAAM
2. LIDNUMMER
3. CURSUSPLAATS
4. INSTRUCTEUR B

