doorlopende leerlijn voor
trainer-coaches

de opleidingsstructuur

#wewinnenveelmetsport

inleiding
De doorlopende leerlijn voor trainer-coaches
richt zich op opleidingen van niveau 3 tot en met
6: van zelfstandig trainer-coach tot en met een
maatwerktraject voor kandidaat-bondscoaches
en talentcoaches die werkzaam zijn voor de bond.
De trainer- coaches kunnen op basis van eerder
verworven competenties of kwalificaties
instromen op niveau 3, 4 en 5. Op ieder niveau is
een deeltijdopleiding mogelijk. Het aanbod wordt
altijd verzorgd door opleidingspartners uit zowel
de sport als het onderwijs.

niveau 3 en 4
Op dit moment wordt onderzocht of er landelijke
afspraken gemaakt kunnen worden over de
opleidingsprogramma’s op niveau 3 en 4. Dat
gebeurt in samenwerking met mbo-opleidingen
Sport & Bewegen en sportbonden. Het
uitgangspunt is dat opleidingspartners uit sport
en onderwijs deze opleidingsprogramma’s in de
toekomst gezamenlijk gaan verzorgen.

pilotgroepen bij niveau 3 en 4
Twee pilotgroepen op niveau 3 testen dit in de
praktijk. Dat zijn de KNGU en de
Skateboardfederatie Nederland. Samen met CIOS
Nederland worden generieke en sportspecifieke
modules ontwikkeld, waarbij het onderwijs en de
sport de krachten bundelen. Het onderwijs levert
de bijdrage voor het generieke deel, de sportbond
pakt het sportspecifieke deel op.
Bij de evaluatie van beide pilots wordt nagegaan
in hoeverre de blauwdruk van de
opleidingsmodules gebruikt kan worden bij
andere sportbonden en mbo-opleidingen Sport &
Bewegen.
.

niveau 5
associate degree sport
Sportbonden en hogescholen bouwen momenteel
aan het fundament voor een praktijkgerichte
bacheloropleiding voor Topsport- en
talentcoaching. Voor deze zogenaamde
“Associate Degree Sport” met uitstroomprofiel
Topsport- en talentcoach is een aanvraag voor
bekostiging in voorbereiding. Onderdeel hiervan
is het aantonen van beroepsperspectief voor
afgestudeerden van deze opleiding.

niveau 5
associate degree sport
De opleiding zal voornamelijk in deeltijd worden
aangeboden op 4 locaties. Dit zijn Arnhem/
Nijmegen (HAN), Groningen (Hanze Hogeschool),
Amsterdam (HvA) en Eindhoven (Fontys). De
Associate Degree Sport kent 4
uitstroomprofielen: Topsport- en talentcoach,
Sportondernemer, Leefstijlcoach en
Clubkadercoach. Het streven is op 1 september
2021 te starten met deze nieuwe opleiding.

0pbouw programma bij niveau 5
De opleiding start altijd met een generiek
deel, ongeacht het uitstroomprofiel.
Topsport- en talentcoaches in spe krijgen
vervolgens een profieldeel en een
sportspecifiek deel. De focus van de
hogescholen ligt vooral op het generieke deel,
bij de sportbonden ligt dat op het profieldeel
en het sportspecifieke deel . Onder de
vleugels van de sportbonden worden met
name praktische doorvertalingen
aangeboden.

Centrale
niveau 6 boodschap
topcoach
Het
kwalitatief goed opleiden van

voldoende vakbekwame trainer-coaches
met beroeps- en/of carrièreperspectief
Een maatwerkprogramma van kandidaatbinnen en buiten de sportsector vanuit
bondscoaches en talentcoaches van de bond staat
een landelijke en professionele
hier centraal. Kandidaten kunnen enkel
opleidingsstructuur.
deelnemen op voordracht van sportbonden in
samenspraak met NOC*NSF. De opleiding
Topcoach 6 sluit deels aan bij bestaande
minorprogramma’s van hogescholen. Als
aanvulling worden experts op themagebieden
zoals management, coaching en training ingezet.
Meer informatie over de opleiding en de
selectiecriteria volgt in november 2020.

bij- en nascholing
In het kader van ‘een leven lang ontwikkelen’
wordt er op ieder opleidingsniveau een bij- en
nascholingsaanbod gecreëerd. Het aanbod wordt
verzorgd door opleidingspartners uit de sport en
het onderwijs.

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

à Het opleiden van vakbekwame trainer-coaches met beroeps- en/of
carrièreperspectief binnen en buiten de sportsector vanuit een
eenduidige, uniforme en professionele opleidingsstructuur.

