
 

Tafeltennistrainer 2 
 
Studiewijzer 
 
Welkom 
Fijn dat je wat meer te weten wilt komen over het geven van training en daartoe de opleiding 
Tafeltennistrainer 2 gaat volgen. Door middel van deze studiewijzer proberen we je duidelijk te maken 
wat van je verwacht wordt. 
 
Wat moet je doen? 
Om de opleiding tot een goed eind te brengen moet je op drie fronten actief zijn; 
 
1. Je moet zelfstandig de achtergrondinformatie doornemen. 
Soms wordt er naar verwezen via een opdracht. 
Een andere keer heb je de gegevens nodig om iets uit te kunnen voeren. 
Wat niet nadrukkelijk genoemd wordt, heeft toch te maken met je rol als trainer en is nuttig om door te 
nemen. 
 
2. Je moet bijeenkomsten bijwonen. 
Verderop kun je lezen hoe die reeks bijeenkomsten in elkaar zit. Voor en na de bijeenkomst moet je 
opdrachten uitvoeren. 
 
3. Je moet oefenen in de praktijk. 
Onder leiding van een praktijkbegeleider dien je in je eigen praktijk net zo lang te oefenen tot je met een 
gerust hart praktijkexamen kunt doen. Dat oefenen kun je aan de hand van praktijkopdrachten doen. 
 
Als afronding moet je bewijzen dat je er iets van hebt geleerd. Je moet een Proeve van Bekwaamheid 
afleggen, Die bestaat voor een deel uit het inleveren van teksten op papier, een zogenaamd portfolio. 
Daarnaast moet je laten zien dat je training kunt geven, en dat je dat ook kunt verantwoorden. 
 
Wat heb je nodig? Hoe krijg je dat? 
 
Het studiepakket. 
We gaan er vanuit dat iedereen, eventueel via een ander, terecht kan op het internet. Wie dit niet kan 
regelen, kan contact zoeken met de afdeling breedtesport op het Bondsbureau en kan tegen vergoeding 
van de onkosten een afdruk toegestuurd krijgen. 
 
In het pakket dat je nodig hebt, behoren de volgende zaken te zitten: 
Brochure ‘Jeugdbegeleiding’. 
Een mooie brochure met allerlei informatie rond het begeleiden en (een beetje) 
coachen van jeugd bij tafeltenniswedstrijden. Het boekje hoort bij de opleiding 
Tafeltennisleider 1, maar bevat ook heel bruikbare informatie voor een (assistent) 
trainer. Het boekje wordt tijdens de eerste bijeenkomst uitgereikt. 
Een bladzijde met errata behorend bij het boekje. Deze tekst is te downloaden of 
te raadplegen via de NTTB website. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van der Hagenstraat 26A, 2722 NT Zoetermeer • Postbus 600, 2700 MD Zoetermeer • Telefoon 079 343 81 40 • Fax 079 343 81 50 
E-mail: bondsbureau@nttb.nl • www.nttb.nl • Postbank 268545 • KvK Haaglanden 40408030 



 

Het boek ‘Tafeltennis Leerplan, deel 1’. 
Een uit het Duits vertaald boek met de beschrijving van de 
tafeltennistechniek. Het boek vormt een heel belangrijk element binnen de 
opleiding. Het boek wordt tijdens de eerste bijeenkomst uitgereikt. 
 
 
 
De website E learning. 
Deze website sluit qua opbouw prima aan bij het boek ‘Leerplan’. 
Oorspronkelijk ook Duits, maar voorzien van Nederlands commentaar en 
teksten. 
Deze site is te bereiken via de NTTB website, www.nttb.nl,  en de speciale 
banner ‘E learning’. 
Een CD met de inhoud van de site is te koop via de Promoshop van de 
NTTB, www.nttb.nl.  Op die manier is de inhoud ook in de trainingszaal te 
gebruiken via een laptop. 

 
Kwalificatieprofiel Tafeltennistrainer 2. 
Toetsplan 2. 
Beschrijving Proeve van Bekwaamheid 2. 
Algemeen examenreglement. 
Formele documenten die nodig zijn voor de verantwoording van de opleiding naar het ministerie. De 
documenten van de Proeve van Bekwaamheid heb je nodig om na te gaan wat je precies moet doen voor 
het examen (Proeve van Bekwaamheid). 
De teksten zijn in te zien en eventueel te downloaden via de website van de NTTB.  
 
De praktijkopdrachten 
Het leren in de praktijk vormt de kern van de opleiding. Bij dat leren onder begeleiding van een 
praktijkbegeleider, vormen de praktijkopdrachten een belangrijk hulpmiddel. In de inleiding bij de 
opdrachten is  te vinden hoe met de opdrachten moet worden omgegaan, wat verplicht is, en wat als 
aanvullend kan worden beschouwd. Het ligt in de bedoeling dat er regelmatig nog opdrachten bij zullen 
komen en dat mogelijk weer andere van de lijst zullen verdwijnen. 
Hierbij past ook de bereidverklaring van de praktijkbegeleider. Reeds bij het deelnemen aan de 
Startbijeenkomst dient die verklaring ingeleverd te worden. 
Voorafgaand aan iedere bijeenkomst dien je voorbereidende opdrachten uit te voeren. 
Ook voor het verwerken zijn opdrachten voorzien. 
De teksten zijn te downloaden via de NTTB website. 
 
De planning van de bijeenkomsten 
Opgaveformulier voor de bijeenkomst van je keuze. 
Het bewijs van deelname. 
Een overzicht van de plaatsen en de data waar en wanneer de bijeenkomsten gehouden worden. Je kunt 
als deelnemer zelf je keuze maken, wel met inachtneming van de volgorde in fases. Per bijeenkomst vul 
je een bewijs van deelname in en dat door de docent word afgetekend aan het eind van een bijeenkomst. 
De teksten zijn te downloaden via de NTTB website. 
De opzet van de bijeenkomsten is verderop in deze studiewijzer te vinden. 
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Achtergrondinformatie voor Tafeltennistrainer 2 
Onder deze titel is op de website een aantal teksten verzameld die met de opleiding te maken hebben. 
Ook hier is het mogelijk dat nog teksten zullen worden toegevoegd of vervangen. 
Voorbeelden: 
Corrigeren 
Methodische principes 
Gedragsregels 
Sport en blessures 
Oefenreeks 1, 2 en 3 (Passen bij de bijeenkomsten Tafeltennispraktijk.) 
 
Kom je ergens niet uit, neem dan contact op met de afdeling Breedtesport.  
 
Over de bijeenkomsten 
Op de website is een overzicht van de geplande bijeenkomsten voor Tafeltennistrainer 2 te vinden. Kies 
uit naar welke bijeenkomst je denkt te gaan en geef je op. Dat opgeven kan door een mail te sturen of 
een briefje, zelfs een telefoontje is mogelijk. De bijeenkomsten worden op een zaterdagvoormiddag 
gehouden of op een doordeweekse avond. Ze beginnen op zaterdag om half tien en op een avond om 
acht uur. Een bijeenkomst duurt ongeveer drie uur. Aan het eind laat je je aanwezigheid aftekenen op het 
daarvoor bestemde formulier. Dat bewijs is later nodig voor de Proeve van Bekwaamheid.  
Voorafgaande aan de bijeenkomst moet je de bijpassende voorbereidende opdrachten uitvoeren, ook ter 
verwerking volgt een opdracht. 
 
Opzet van de bijeenkomsten 
De bijeenkomsten zijn gepland in 4 fasen, die moeten wel in volgorde doorlopen worden. Binnen een fase 
mag je de volgorde zelf bepalen.  
Op de wensite is meer informatie te vinden over de inhoud van de bijeenkomsten, inclusief de 
bijbehorende voorbereidende opdrachten en de verwerkingsopdrachten.  
 
Fase 1:  Startbijeenkomst  
2-1 
Fase 2:  Techniek Algemeen Training geven Algemeen 
2-2   2-3 
Fase 3:  Tafeltennispraktijk 1 Tafeltennispraktijk 2 Tafeltennispraktijk 3 
2-4   2-5   2-6 
Organisatie  Werving Opvang en Behoud 
2-7   2-8 
Fase 4:  Begeleiden en coachen 
2-9 
 
Hulp nodig? 
Wanneer je om een of andere reden contact wenst met een van de opleiders, dan kan dat. Stuur een mail 
naar het Bondsbureau ter attentie van Magrit van Dinter: dinter@nttb.nl of opleidingen@nttb.nl
Zij zorgt dat de mail meteen doorgaat naar de juiste persoon en je mail wordt zo snel mogelijk 
beantwoord. 
 
 
Afronden met de Proeve van Bekwaamheid 
Wanneer je denkt gereed te zijn met de voorbereiding, kun je de spullen opsturen voor de Proeve van 
Bekwaamheid. Die naam is in plaats van het woord examen gekomen. 
Je moet een zogenaamde portfolio insturen met daarin alles wat in de tekst Proeve van Bekwaamheid 
vermeld wordt. 
Je krijgt een bewijs van ontvangst en je hoort later hoe de Proeve van Bekwaamheid geregeld is. Het is 
altijd veilig wanneer je overal een kopie van bewaart. 
 
Certificaat 
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Na het controleren van je inzending (dat zal natuurlijk even duren) wordt het bij dat deel van de opleiding 
behorende certificaat naar je opgestuurd, ofwel rechtstreeks, ofwel via de vereniging. Is iets niet in orde 
dan zal contact worden opgenomen. 
 
Vervolg 
Mogelijk is er aan het eind de interesse gewekt om verder te gaan met een opleiding tot trainer 3. Dat 
kan, maar daar komt weer wat meer bij kijken. Wel heel zinvol en van harte aan te bevelen wanneer je 
echt van plan bent om DE trainer bij een vereniging te gaan worden. 
 
Contact 
Na het afronden van de opleiding wordt er van tijd tot tijd contact met je gezocht vanuit de NTTB. Er kan 
dan gepraat worden over zaken die met training geven te maken hebben. Jij kunt opmerkingen kwijt, of 
vragen stellen, wij ontvangen op die manier signalen om onze opleidingen te verbeteren. 
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