doorlopende leerlijn voor
trainer-coaches

de essentie

#wewinnenveelmetsport

gewenste situatie
De complexer wordende topsportwereld stelt
steeds hogere eisen aan de trainer-coaches. Om
van succesvolle programma’s te kunnen
spreken, zijn kwalitatief goede trainer-coaches
noodzakelijk. Daarom heeft NOC*NSF de
ambitie talenten en topsporters te voorzien van
de beste trainingsprogramma’s en hoogwaardige
faciliteiten, waarbij zij worden ondersteund door
de beste trainer-coaches.

→ iedere sporter heeft een goede trainer-coach

huidige situatie
Van alle trainer-coaches is de helft in het bezit
van een diploma volgens de
Kwalificatiestructuur Sport. Het merendeel
heeft een diploma op niveau 3.
In de huidige situatie beschikt de helft van de
topsport- en talentcoaches werkzaam bij
bonden over een kwalificatie op niveau 4 of 5.

→ er zijn te weinig goed opgeleide trainer-coaches

opleidingen
doorlopende leerlijn
De focus van de doorlopende leerlijn richt zich
nadrukkelijk op topsport- en talentcoaches
(niveau 5 en 6). Voor het bereiken van een
optimale doorstroom is een doorlopende leerlijn
vanaf niveau 3 noodzakelijk. Daarnaast zal er
aandacht zijn voor bij- en nascholing in het
kader van een leven lang ontwikkelen. Ook is er
de mogelijkheid voor zij-instroom, waaronder
een opleidingsroute voor (voormalig)
topsporters.

→ focus op niveau 5 en 6, maar leerlijn vanaf niveau 3 noodzakelijk

beoogd resultaat
doorlopende leerlijn
Per september 2021 is er een landelijke
opleidingsstructuur met heldere in- en
uitstroomeisen operationeel vanaf niveau 3. Deze
wordt verzorgd door kwalitatief sterke
opleidingspartners die constructief met elkaar
samenwerken. Door het professionaliseren van
de trainer-coaches leveren we een bijdrage aan
het realiseren van de ambities in de sport.

→ professionele trainer-coaches, opgeleid in een landelijke opleidingsstructuur
vanaf niveau 3 met kwalitatief sterke aanbieders

beroeps- en
carrièreperspectief
NOC*NSF wil een bijdrage leveren aan het
verder professionaliseren van het
beroepenveld van de trainer-coach. Om de
kwantitatieve en kwalitatieve ambities te
ondersteunen, dient er voor opgeleide
trainer-coaches een beroeps- en/of
carrièreperspectief te zijn. De investering in
een opleiding rendeert in betaald werk in de
sportsector en daarbuiten. NOC*NSF zorgt
voor politiek en maatschappelijk draagvlak
door als verbinder te fungeren.

→ creëren van beroeps -en/of carrièreperspectief is noodzakelijk

centrale boodschap
De ambitie is het kwalitatief goed
opleiden van voldoende vakbekwame
trainer-coaches met beroeps- en/of
carrièreperspectief binnen en buiten de
sportsector vanuit een landelijke en
professionele opleidingsstructuur.

Centrale boodschap
Vanuit een eenduidige, uniforme en professionele opleidingsstructuur ernaar streven vakbekwame trainer-

coaches op te leiden die onze sporters de beste begeleiding bieden. Wederzijdse erkenning en
gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn sleutelwoorden in het opleiden van trainer-coaches. Je maakt
elkaar sterker en samen maken we de sport krachtiger dan ooit. De sporter krijgt wat hij/zij verdient: een
vakbekwame trainer-coach die zijn/haar vak beroepsmatig kan uitoefenen en zich een leven lang wil

ontwikkelen

→ Het opleiden van vakbekwame trainer-coaches met beroeps- en/of
carrièreperspectief binnen en buiten de sportsector vanuit een eenduidige,

