Gezocht: Leden met toekomst
voor onze (toekomstige) leden
Voor het tafeltennistechnische gedeelte zoeken we, om les te geven in de pilot niveau 3, trainers met
het A of B diploma. Deze trainers kunnen ook modules verzorgen die niet tafeltennistechnisch zijn.
Om delen van de cursus, zo geheten modules, te geven, zoeken we mensen met specifieke kennis
op een van de volgende gebieden:
- communicatie
- coaching / mentale begeleiding
- het organiseren van activiteiten / evenementen / toernooien
- ledenwerving en ledenbehoud
De mensen die we zoeken hebben MBO+ niveau, door opleiding of werkervaring.
Bent u bijvoorbeeld werkzaam in de communicatie, dan bent u mogelijk geschikt als docent binnen de
pilot niveau 3. Of bent u mental coach; heeft u ervaring in het coachen van spelers/teams; bent u
toernooileider? Meld uw interesse deze kennis over te dragen door uw komst naar de bijeenkomst.
We zoeken ook PvB beoordelaars, zij die proeven van bekwaamheid (nieuwe benaming voor het
examen) gaan afnemen en beoordelen, zij die portfolio’s kunnen bekijken en beoordelen.
Bent u bijvoorbeeld leraar, onderwijzer, of keurt u op uw werk producten? Dan bent u zeker geschikt
om, met een bijscholing, beoordelaar te worden.
Praktijkbegeleiders zijn ook hard nodig. Zij hebben kennis op het niveau van trainer B of een ervaren
A trainer. Als praktijkbegeleider bied je collega’s in opleiding de mogelijkheid om ervaring op de
werkvloer op te doen en dus speel je een belangrijke rol in de begeleiding van de cursisten.
We zoeken ook trajectbegeleiders, zeg maar de tutoren van de opleiding. Dit zijn mensen die het
geheel kunnen overzien en cursisten raad en daad kunnen geven.
Bent u bijvoorbeeld al trainer of tutor, manager, of projectleider? Dan bent u zeker geschikt om, met
een bijscholing, trajectbegeleider te worden.
Waarom zou ik het doen?
Ieder motivatie is persoonlijk. Zelf leren is altijd leuk, iemand iets leren is even leuk.
U draagt bij aan de ontwikkeling van onze sport. U draagt bij aan de ontwikkeling van jonge mensen.
Het is een goede bijverdienste! De NTTB heeft honoraria per cursus vastgesteld (niet van toepassing
op praktijkbegeleiders).
U bent niet 15 weken bezet als opleider, maar wordt ingezet voor een bepaalde periode.
U maakt ook kennis met N@tschool, de elektronische leeromgeving waar de NTTB gebruik maakt.
U maakt kennis met mensen met dezelfde passie of interesse in (persoonlijke) ontwikkeling als u.
U heeft vast nog wel een eigen motivatie om opleider, begeleider of beoordelaar te willen worden.
Hoe meer mensen met toekomst zich melden, hoe beter de toekomst van het tafeltennis er uit gaat
zien!
Bijeenkomst docenten niveau 3 gezocht: woensdag 12 november 2008 20.00
Locatie: ROC Rivor, Tiel, lokaal B40, Bachstraat 1, 4003 KZ Tiel.

Volgend jaar is er weer een docentendag gepland, ditmaal ook voor het werven en behouden van
docenten voor niveau 2.

