
Ben jij erbij?
Het vak trainer-coach is voortdurend in ontwikkeling. Doordat sport en onderwijs 
de krachten hebben gebundeld, krijgt het vak een kwaliteitsboost. De (nieuwe) 
Associate degree (Ad) Sport met uitstroomprofiel topsport- en talentcoach, is 
daar een mooi voorbeeld van. Deze tweejarige opleiding op niveau-5 is voor jou 
misschien wel de ideale volgende stap in jouw carrière! 

Vier inspiratiesessies
We organiseren 4 inspiratiesessies die in het teken staan van deze opleiding. Je 
hoort, ziet, ervaart en deelt wat er speelt in de rol als topsport- of talentcoach en 
krijgt informatie over de opleiding en inzicht in de kansen die deze opleiding jou 
kan bieden. Iedere inspiratiesessie vindt plaats op een andere opleidingslocatie, 
waar een ander thema uit de opleiding centraal staat, zoals talentontwikkeling, 
trainingsmonitoring en prestatiegedrag. Ook worden tijdens de sessies interessante 
gastsprekers uit de praktijk uitgenodigd.

Inspiratiesessie #2 – 1 februari 2022
Dinsdag 1 februari staat de tweede inspiratiesessie op het programma. Deze 
vindt plaats op de faculteit Bewegen, Sport en Voeding van de Hogeschool van 
Amsterdam (Dr. Meurerlaan 8, 1067 SM, Amsterdam) van 13.30 tot 17.30 uur.

Tijdens deze sessie staat Prestatiegedrag centraal. Prestatiegedrag is het gedrag 
van de sporter dat leidt tot een optimale ontwikkeling en maximale prestaties. Het 
zorgt ervoor dat de sporter in staat is om optimaal om te gaan met de uitdagingen 
waarmee hij wordt geconfronteerd in zijn ontwikkeling van talentvolle sporter tot 
topsporter. Dit vraagt om specifieke kerncompetenties van de trainer-coach en is 
daarom een belangrijk onderdeel binnen de opleiding. Onderdelen die tijdens deze 
sessie aan bod komen, zijn:

 • Wat betekent het vak trainer-coach op niveau 5? 
 • Waarom en voor wie is deze opleiding er? 
 •  Topsport/Talentcoach aan het woord: Hoe ziet trainen van prestatiegedrag 

eruit? Wat komt hierbij kijken? 
 • En; welke kerncompetenties heb je hiervoor nodig? 

Aanmelden
Ben jij nieuwsgierig naar deze tweede inspiratiesessie op 1 februari? Aarzel dan 
niet om je uiterlijk 21 januari via deze link aan te melden. Mocht je nog vragen 
hebben over de opleiding of de inspiratiesessies, stuur gerust een mail naar 
doorlopendeleerlijnen@nocnsf.nl. 

Hopelijk tot dan!

Met vriendelijke groet,
Team Doorlopende Leerlijn voor trainer-coaches

Meld je uiterlijk 21 januari aan via deze link

Uitnodiging 
Inspiratiesessie #2

1 februari 2022

De topsport en talentcoach van de toekomst - 
Prestatiegedrag

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aSrdNopHS0uyX-thf-1ggObqmlI14hdMp9yVs4kUjzFURDNBWU1MNTlaRTM5TEFMNUI5Rk5XTEVVUi4u&wdLOR=cF3FAA579-66E3-654A-B7E1-9304F26DDA25

	Knop 2: 
	Knop 3: 


