NTTB - Commissie Opleidingen
Datum: 16 augustus 2012
Onderwerp: Start nieuwe opleiding Tafeltennistrainer-3 Rotterdam

Wilt u zélf meer leren over tafeltennis? Wilt u een ander meer leren over tafeltennis?
Volg dan de NTTB opleiding Tafeltennistrainer-3, de meest complete tafeltennisopleiding.
Opleiding Tafeltennistrainer-3
De NTTB organiseert in 2012 weer enkele opleidingen Tafeltennistrainer-3. De bijeenkomsten vinden
plaats in de periode september 2012 tot en met april 2013. De opleiding bestaat uit 14 bijeenkomsten.
De lesperiode wordt afgesloten met het afronden van het portfolio, het theoriegedeelte. Bij aanvang
van de opleiding gaat u tegelijkertijd in de praktijk aan de slag, het zogenaamde ‘stage lopen’. Dit leidt
uiteindelijk tot de Proeve van Bekwaamheid praktijk (PvB-praktijk). Als u alle PvB’s goed afrondt, mag
u zich vanaf dat moment gediplomeerd verenigingstrainer noemen. U bent dan bevoegd om
tafeltennistraining te geven aan jeugd en senioren.
Tijdens de startbijeenkomst krijgt u uitleg over de opzet van de opleiding, het gebruik van de
Elektronische Leeromgeving (ELO), de opdrachten en de begeleiding.
Voor wie?
Iedereen die het diploma Tafeltennistrainer-2 bezit of een diploma van vergelijkbaar niveau, of
aantoonbaar ervaring heeft als trainer. Vrijstellingen worden verleend op basis van elders verworven
kwalificaties, na overleg met de coördinator Opleidingen. Het opleidingsniveau is MBO/HBO niveau.
U bent gemotiveerd om als trainer/coach bij te dragen aan uw vereniging middels een goed opgezet
trainingsprogramma, gedegen tafeltechnische lessen, werken aan ledenwerving en –behoud, kennis
van spelregels en toernooien? Dan bent u een geschikte kandidaat.
Iedereen van 18 jaar en ouder kan zich inschrijven. De inschrijving staat open voor kandidaten uit heel
Nederland en is dus niet afdelingsgebonden!
Waar:
TTV Alexandria ‘66, Tattistraat 25, 3066 CE ROTTERDAM, tel.: 010-2024618
Wanneer:
De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagen en staan gepland voor:
14 september 2012
28 september 2012
12 oktober 2012
26 oktober 2012
9 november 2012
23 november 2012
14 december 2012
11 januari 2013
25 januari 2013
15 februari 2013
8 maart 2013
22 maart 2013
5 april 2013
19 april 2013
Aanvang: 19.30 uur
Einde: 22.30 uur

Docent:
De opleiding wordt verzorgd door de docenten Vincent Bultena, John van der Toorn en Peter Heystek
Kosten:
Deelnamegeld: € 750,00. Dit is exclusief de geadviseerde opleidingsboeken (€ 128,50 + € 27,00) en
inclusief toegang tot de Elektronische Leeromgeving (ELO) met een persoonlijke inlogcode voor een
in de Algemene Voorwaarden vastgestelde periode. Verenigingen die leden voor de opleiding
aanmelden kunnen deze materialen uiteraard voor meerdere kandidaten aanschaffen.
Er zijn diverse regelingen waarbij het deelnamegeld deels of geheel terug verkregen kan worden.
Informeer hiervoor bij uw gemeente (deskundigheidsbevordering), afdeling (opleidingssubsidie) of
vereniging.
Inschrijving:
Vanaf heden kunt u zich aanmelden op de volgende website: opleidingen.nttb.nl/webshop (let op:
zonder www). Klik op TT-3 Rotterdam en doorloop alle benodigde stappen. De procedure bestaat uit
4 stappen, te weten: vullen van het winkelmandje, invoeren van persoonlijke gegevens, invoeren van
betalingsgegevens en het bevestigen van de bestelling. Om een aanmelding definitief te maken
moeten alle 4 de stappen worden doorlopen (!).
Belangrijk om te weten is dat de betaling via Ideal plaatsvindt en dat het noodzakelijk is om bij de
inschrijving meteen de naam en het e-mailadres van de praktijkbegeleider op te geven.
Verenigingen die één of meerdere leden willen aanmelden (en daarvoor ook de deelnamekosten
willen voldoen) kunnen een voucher (digitale tegoedbon) aanschaffen. Hiermee koopt de vereniging
als het ware één of meerdere deelnameplaatsen. De vereniging ontvangt ná het aanschaffen van een
voucher per email een code die aan de betreffende leden doorgestuurd dient te worden. Met deze
vouchercode kunnen de leden zich vervolgens ‘kostenloos’ aanmelden (de deelnamekosten zijn
namelijk al voldaan door de vereniging).
Met betrekking tot de deelnamekosten willen we u tevens graag informeren over de nieuwe
subsidieregeling voor verenigingen. Met ingang van het nieuwe opleidingsseizoen (opleidingen die
starten in het najaar van 2012) kunnen verenigingen waarvan hun lid slaagt voor de opleiding
Tafeltennistrainer-3 € 75,00 per geslaagde deelnemer ontvangen.
U begrijpt dat dit voordeel kan oplopen op het moment dat er meerdere leden van uw vereniging
deelnemen en slagen. Meerdere leden van uw vereniging laten deelnemen is dus niet alleen leuker en
effectiever voor de deelnemers maar het levert de vereniging ook extra voordeel op. En laten we
eerlijk zijn, welke vereniging wilt dit nu niet!
Belangstellenden die zichzelf willen aanmelden dienen dezelfde procedure aan te houden, echter zij
dienen géén voucher aan te schaffen. Deze personen dienen het deelnamegeld zelf te voldoen. Ook
voor deze aanmeldingen geldt dat deze pas definitief is als alle 4 de stappen zijn doorlopen.
In de webshop (opleidingen.nttb.nl/webshop) treft u tevens meer informatie over de opleiding aan.
Meer informatie?
www.nttb.nl/opleidingen
opleidingen.nttb.nl/webshop
opleidingen@nttb.nl

NTTB website met algemene informatie over opleidingen
NTTB Opleidingen Webshop met informatie over locaties,
lesroosters, docenten en mogelijkheid tot inschrijving
Emailadres coördinator Opleidingen

