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Afdeling Breedtesport 
 

Onderwerp:  Opleidingen 
 Opleidingskalender NTTB 
 Modernisering opleidingen NTTB 
 Docent of praktijkbegeleider worden? 

 
 Juni 2005 
 
 
U begrijpt hoe belangrijk goed opgeleid technisch kader voor de vereniging is. Zeker als het gaat 
om de opvang en begeleiding van (nieuwe) leden. Het mag duidelijk zijn dat dit een positieve 
bijdrage zal leveren aan het behoud van uw leden, zowel voor de jeugd als voor de senioren. 
 
Om uw vereniging hierbij te ondersteunen willen wij u graag kort informeren over de opleidingen die 
voor komend najaar gepland staan en de ontwikkeling van de nieuwe opleidingen bij de NTTB.  
 
 

• Opleidingskalender NTTB 
 
Afdeling West 
Opleiding  : jeugdtrainer 
Geplande startdatum :  september 2005 
Cursusdag :  nog niet bekend (mogelijk donderdag) 
Locatie :   nog niet bekend 
Cursusleider namens de afdeling :  Fons Balm 
  tel.: 0181-414859 
  e-mail: fonsbalm@wanadoo.nl 
 
 
Afdeling Holland Noord 
Opleiding  : jeugdtrainer 
Geplande startdatum :  september / oktober 2005 
Cursusdag :  nog niet bekend 
Locatie :   nog niet bekend 
Cursusleider namens de afdeling :  Cor de Bruin 
  tel.: 0223-691269 
  e-mail: cordebruin@quicknet.nl 
 
 
Afdeling Oost 
Opleiding  : tafeltennistrainer-A 
Geplande startdatum :  september / oktober 2005 
Cursusdag :  nog niet bekend (mogelijk zaterdag) 
Locatie : nog niet bekend 
Cursusleider namens de afdeling :  Marleen van Ulsen 
  tel.: 0529-401805 
  e-mail: secretaris@nttb-oost.nl 
 
 
Indien u meer wilt weten over de bovengenoemde trainersopleidingen, dan kunt u contact opnemen  
met de betreffende cursusleider of met Magrit van Dinter van het bondsbureau van de NTTB. Magrit  
van Dinter is telefonisch te bereiken op maandag, woensdag, donderdag of vrijdag van 08.45 uur tot 
16.45 uur (079-3438154) of per e-mail (dinter@nttb.nl). 



 2

 
 

• Modernisering sportopleidingen 
 
Graag wil het projectteam ‘Modernisering opleidingen NTTB’ u informeren over de ontwikkeling en stand 
van zaken van de nieuwe opleidingen. Zoals bekend gaat de NTTB haar sporttechnische opleidingen 
herzien op basis van de nieuwe Europese Kwalificatiestructuur.  
 
Algemeen 
In de nieuwe kwalificatiestructuur hebben we te maken met de volgende opleidingsniveau: 
1 Begeleider/assistent Tafeltennisleider 1   
2 Assistent trainer Tafeltennistrainer 2 
3  Verenigingstrainer Tafeltennistrainer 3 
4 Trainer nationale top Tafeltennistrainer 4 
5 Trainer internationale top Tafeltennistrainer 5 
 
De nieuwe opleidingen kenmerken zich door: 
- de digitale leeromgeving 
- accent op leren in de praktijk (voor de lagere opleidingen vooral binnen de eigen vereniging) 
- met name voor de opleidingsniveau 1 t/m 3: workshops dicht bij huis 
- competentiegericht leren;  
- individueel leertraject, vrijstellingen voor onderdelen die de cursist al beheerst 
 
Tafeltennisleider 1 
De ontwikkeling van de Tafeltennisleider 1 is in een vergevorderd stadium. In het najaar 2005 nemen de 
eerste cursisten deel aan de pilotopleiding en vervolgens gaan vanaf januari 2006 de reguliere 
opleidingen Tafeltennisleider 1 van start.  
De opleiding kent een vrije instapmogelijkheid voor de cursist en de workshop vindt in elke regio jaarlijks 
plaats. De inhoud van deze opleiding richt zich op de algemene kennis over de opzet van competitie en 
toernooien, het treffen van maatregelen rondom wedstrijden en het bieden van ondersteuning bij 
(neven)activiteiten. 
Van de cursist wordt het volgende verwacht dat hij/zij: 
- één workshop bijwoont (1 dag) 
- circa zes opdrachten uitwerkt  
- lesmateriaal thuis bestudeert 
 
Tafeltennistrainer 2 
De pilot voor Tafeltennistrainer 2 staat gepland voor het voorjaar van 2006. De Tafeltennistrainer 2 is een 
assistent-trainer. Dat neemt niet weg dat hij veelal zelf training geeft aan een groep, maar dat hij de 
ondersteuning krijgt van een hoger gekwalificeerde trainer bij de jaarplan, technische en tactische 
uitgangspunten en trainingsinhoud. In deze opleiding komen zondermeer onderwerpen als het leiding 
geven, het verzorgen van trainingen en het organiseren van activiteiten aan bod. 
De opleiding start met grote regelmaat in de eigen of aangelegen regio zodat gewaarborgd wordt dat de 
cursist snel kan instappen. 
Van de cursist wordt het volgende verwacht: 
- workshops bijwoont (circa vijf workshops) 
- 10 à15 opdrachten uitwerkt 
- praktijkervaring opdoet 
- lesmateriaal thuis bestudeert 
- Proeve van bekwaamheden aflegt 
 
Tafeltennistrainer 3 t/m 5 
Op dit moment kan nog geen informatie gegeven worden over de opleidingsniveau’s 3 t/m 5. 
 
Meer weten? 
Wilt u meer weten over de opleidingen? Kijkt u dan op de website www.nttb.nl/opleidingen. 
Tevens worden na de zomervakantie weer met regelmaat informatieavonden georganiseerd in de 
afdelingen. Ook hierover leest u meer op de website.  
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• Docent of praktijkbegeleider worden? 
Kom naar de informatieavond op 14 september a.s.! 

 
 
Heeft u ooit overwogen om een rol te spelen bij het opleiden van sporttechnisch of 
wedstrijdfaciliterend kader? De NTTB nodigt u uit voor een informatieavond over de diverse 
functies in de nieuwe opleidingen. Deze informatieavond vindt plaats op woensdagavond 14 
september 2005 te Utrecht (locatie sportbondencentrum, Daltonlaan 400, Utrecht), aanvang 20.00 
uur. 
 
Onder andere via de Nieuwsbrief bent u al geïnformeerd over de nieuwe (sporttechnische) 
opleidingen van de NTTB. Hoofdkenmerken van de nieuwe opleidingen zijn: modern, zelfstudie, 
leren in de praktijk en dichtbij huis. Allereerst starten we met het aanpassen van de 
sporttechnische opleidingen, maar ook andere opleidingen zoals de opleiding toernooileider krijgen 
te zijner tijd een nieuwe opzet. In de nieuwe opzet gaan we werken met regio’s waarbij met een 
vooraf vastgestelde frequentie de diverse opleidingen van start gaan. Een potentiële cursist weet 
dus vooraf precies wanneer en waar er een opleiding van start gaat en waar hij/zij bepaalde 
workshops kan bijwonen.  
 
Na een pilot van Tafeltennisleider 1 starten we in het voorjaar van 2006 met de gefaseerde 
invoering van de eerste opleidingen. Hebben we in het heden voornamelijk te maken met een 
docent en examinator, de NTTB streeft ernaar bij de nieuwe (sporttechnische) opleidingen de 
volgende functies in te voeren: 
 
 
- De regiocoördinator Heeft de algehele leiding over de opleidingen in zijn/haar regio. 
- De docent 
 

Verzorgt een groot aantal workshops ten behoeve van één of meerdere 
opleidingsniveaus. 

- De deskundige 
 

Wordt ingeschakeld ten behoeve van een specialistisch werkterrein 
waarbij de informatie tijdens een workshop wordt aangeboden. 

- De praktijkbegeleider 
 

Begeleidt de cursist wekelijks bij het (mede)verzorgen van trainingen en 
zijn/haar opdrachten ten behoeve van de opleiding. 

- De PvB-beoordelaar Draagt zorg voor de beoordeling van opdrachten van de cursist. Soms 
gaat het om een schriftelijke opdracht die wordt ingestuurd en een andere 
keer om een opdracht die in de praktijk wordt uitgevoerd. 

- De contactpersoon 
 

Onderhoudt het contact na de opleiding met het oog op het behoud van 
het technisch kader en het opvangen van signalen. 

 
 
Heeft u interesse in één of meerdere functies en wilt u meer weten over de verschillende 
opleidingen, inhoud van de functie, de voorwaarden, de financiële mogelijkheden, de onderlinge 
afstemming en de organisatiestructuur? Meldt u dan aan voor de informatieavond van 14 
september 2005. U kunt zich aanmelden bij Corine de Haij van afdeling breedtesport van het 
bondsbureau (haij@nttb.nl of 079-3438144).  Over de voortgang van de opleidingen kunt u tevens 
meer lezen op onze website www.nttb.nl/opleidingen (zie de rubriek: modernisering opleidingen). 
 
 
Tot ziens op 14 september a.s.?! 
 


