
Algemene informatie opleiding Tafeltennistrainer-2  
 
De rol van een Tafeltennistrainer-2. 
Tafeltennistrainer-2 leidt op tot de rol van een zelfstandige (assistent) trainer. Voor niveau 2 zijn 
competentieniveaus vastgesteld (wat moet je kennen, kunnen en zijn). Deze zijn vertaald in Proeven 
van Bekwaamheden (voorheen examens).   
 
Als NTTB zorgen we er voor dat een Tafeltennistrainer-2 werkt aan verrijking van kennis en vaardig-
heden die hem of haar in staat stellen om verantwoord met een groep tafeltennissers te werken. Dit 
gebeurt onder de hoede van een Tafeltennistrainer-3 (of hoger). Het begeleiden mag ook op afstand, 
bijvoorbeeld door het aanreiken van een trainingsprogramma. 
 
In het officiële kwalificatieprofiel van de Tafeltennistrainer-2 staat omschreven dat een 
Tafeltennistrainer-2:  
 
o werkt in de breedtesport binnen verenigingsverband met jeugd en senioren. Het betreft de 

lagere niveaus. 
o de sporters in hun sportieve en tafeltennistechnische ontwikkeling enthousiasmeert.  
o er mede voor zorgt dat een sportactiviteit soepel verloopt.  
o een hoger gekwalificeerde trainer assisteert of werkt op basis van door anderen opgestelde 

trainingsschema's.  
o die dit ambieert kan zich verder ontwikkelen tot Tafeltennistrainer-3. Een verdere ontwikkeling 

in de richting van een organisatorische of coördinerende (vrijwilligers)functie behoort 
eveneens tot de mogelijkheden.  

o Verantwoording is verschuldigd aan een hoger gekwalificeerde trainer of aan een technische 
commissie. 

 
 

De opzet van de opleiding. 
Om de opleiding tot een goed einde te brengen dien je op drie fronten actief te zijn. 
 
1)    Het zelfstandig doornemen van achtergrondinformatie. 
  Soms wordt er via een opdracht naar achtergrondinformatie verwezen, maar een andere keer  
  moet je zelf op zoek naar de juiste informatie. Een trainer moet vaak ook zelf op zoek naar de 
 juiste oplossing of aanpak! 
 
2)  Het bijwonen van bijeenkomsten. 
   
  2-1   Startbijeenkomst. 
   In dit blok wordt algemene informatie over de opleiding gegeven. De materialen  
   worden uitgereikt en toegelicht. Er wordt uitgelegd hoe je met ELO (elektronische  
   leeromgeving) moet omgaan en tenslotte komen nog enkele niet precies bij andere  
   modules passende onderwerpen aan de orde. 
   Aangezien tijdens de startbijeenkomst zeer belangrijke inhoudelijke informatie wordt  
  verstrekt wordt de deelnemer geacht bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. 
 
  2-2  Techniek algemeen. 
   In dit blok wordt aandacht geschonken aan een aantal algemene technische  
   begrippen en uitgangspunten.  
 
  2-3  Training geven algemeen. 
   In dit blok worden algemene onderwerpen rond het geven van training aangesneden.  
   Deze algemene zaken vormen het gereedschap dat benut kan worden bij de  
   bijeenkomsten “Tafeltennispraktijk” en praktijkopdrachten. 
 
  2-4   Tafeltennispraktijk-1. 
   Een praktijkgerichte mengeling van techniek en training geven. Centrale slagen: 
   contratechnieken en service + ontvangst. 
 
 
 

 



  2-5  Tafeltennispraktijk-2. 
   Een praktijkgerichte mengeling van techniek en training geven. Centrale slagen: 
    topspin op contra + bijbehorend blok. 
 
 2-6  Tafeltennispraktijk-3. 
   Een praktijkgerichte mengeling van techniek en training geven. Centrale slagen: 
    schuiven + topspin op schuiven. 
 
 2-7  Organisatie. 
   In dit blok wordt aandacht geschonken aan het organiseren van toernooitjes en 
   nevenactiviteiten. Het accent ligt nadrukkelijk op de organisatorische elementen. 
 
 2-8  Werving, opvang en behoud. 
   In dit blok wordt aandacht besteed aan deze activiteiten en hun samenhang, met  
   daarin de rol van een trainer. Praktisch kennismaken met geschikte materialen waarbij  
   Table Stars centraal staat.  
   Dit blok is ook los te volgen door bestuursleden van verenigingen (hiervoor aanmelden 
   via http://opleidingen.nttb.nl/webshop).   
 
 2-9  Begeleiden en coachen. 

 In dit blok komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het  
  begeleiden en coachen van tafeltennissende jeugd. 

 
3)  Het oefenen in de praktijk. 

 
 Onder leiding van een praktijkbegeleider dien je in de eigen praktijk net zo lang te oefenen 

(stage lopen) tot je met een gerust hart PVB-praktijk (praktijkexamen) kunt doen. Dat oefenen 
kun je doen aan de hand van praktijkopdrachten. 
 
De deelnemer dient zélf een praktijkbegeleider te zoeken. De praktijkbegeleider dient in het 
bezit te zijn van een diploma ‘tafeltennistrainer-A’ of ‘tafeltennistrainer 3’ (of hoger) en mag een 
trainer zijn van je eigen vereniging.  

   
De praktijkbegeleider dient vóór aanvang van de opleiding bekend te zijn bij het bondsbureau 
van de NTTB. Op het digitale aanmeldingsformulier is het veld ‘praktijkbegeleider’ dan ook een 
veld dat verplicht ingevuld moet worden. Zonder dit gegeven is aanmelding voor de opleiding  
dan ook niet mogelijk. 
 

 

Proeve van bekwaamheid. 
Als afronding van de opleiding dien je te bewijzen dat je er iets van hebt geleerd. Je dient een PVB 
(proeve van bekwaamheid) af te leggen, welke bestaat uit twee delen.  
 
 1)   Het inleveren van teksten op papier, een zogenaamd portfolio. Het opbouwen van het  
   portfolio gebeurt aan de hand van opdrachten. Uitgewerkte opdrachten krijgen een plaatsje  
    in het elektronische portfolio binnen ELO (Elektronische Leeromgeving). Uiteindelijk vormt  
   dat portfolio de basis  van het schriftelijke gedeelte van je examen. Jouw begeleiders en de  
     beoordelaren leveren ook via ELO commentaar op jouw werk. 
 
  2)  Daarna dien je te laten zien dat je training kunt geven en dat je dat ook kunt verantwoor- 
   den. Je geeft training aan jouw eigen groep, met een voor- en nabespreking.  
   Het zogenaamde PVB-praktijk. 
  
 

ELO. 
Bij de opleiding wordt gebruik gemaakt van ELO (Electronische Leeromgeving). Nadat het 
deelnamegeld voor de opleiding is voldaan ontvangt de deelnemer uiterlijk een week voor aanvang 
een ELO-account. De inlognaam en -code worden gekozen bij de inschrijving en is dus hetzelfde als 
bij de NTTB Opleidingen Webshop (tenzij anders aangegeven). Alle informatie en opdrachten zijn op 
die manier te vinden.  
Ook het inleveren van de opdrachten en de onderlinge communicatie (via e-mail) verloopt via ELO. 
Dit betekent dus dat we er vanuit gaan dat deelnemers over internet beschikken. 



 
 

Praktische zaken. 
 

o Algemene voorwaarden. 
De opleiding staat open voor NTTB-leden (bondsnummer vereist). Er zijn geen eisen qua 
vooropleiding. De deelnemers dienen op het moment dat ze hun proeve van bekwaamheid 
afleggen minimaal 16 jaar oud te zijn.  
Voor alle overige voorwaarden verwijzen wij u naar het document “Algemene voorwaarden 
opleidingen NTTB” dat te vinden is de website van de NTTB (www.nttb.nl � downloads � 
opleidingen � algemene informatie).  
 

o Kosten. 
Het deelnamegeld bedraagt € 375,00 per persoon. Dit bedrag is inclusief een ELO-account 
en exclusief opleidingsmaterialen. De opleidingsmaterialen zijn optioneel te bestellen.  
 
De deelnemer is dus niet verplicht om de opleidingsmaterialen aan te schaffen maar de 
materialen worden wel degelijk tijdens de opleiding behandeld. De opleidingsmaterialen van 
de vereniging of van een andere gediplomeerde trainer lenen kan dus een prima optie zijn 
zonder dat er extra kosten mee gepaard gaan.  
 
Voor de kosten van de opleidingsmaterialen en het bestellen ervan verwijzen wij u naar de 
NTTB Opleidingen Webshop (http://opleidingen.nttb.nl/webshop). 
 
Informeer bij uw vereniging, afdeling of gemeente naar eventuele subsidiemogelijkheden om 
(een deel van) het deelnamegeld terug te krijgen bij slagen. Daarnaast hanteert de NTTB zelf 
ook een restitutieregeling bij slagen, die vermeld staat in de Algemene Voorwaarden 
Opleidingen. 
 
 

o Opleidingsmaterialen. 
Tijdens de opleiding worden de volgende materialen behandeld:   
 
- Jeugdbegeleiding Tafeltennis 
- Tafeltennis Leerplan, deel 1 
- Table Stars 
- Toernooien-Toer (digitaal te vinden op de website van de NTTB) 
- EHBSO 
 
 

o Inschrijving. 
Belangstellenden dienen zich in te schrijven via de NTTB Opleidingen webshop, te weten: 
http://opleidingen.nttb.nl/webshop. 

 
Verenigingen die een lid van de vereniging aan een opleiding willen laten deelnemen zonder 
dat al bekend is wie kunnen gebruik maken van een voucher. Dit houdt in dat de vereniging 
een deelnameplaats ‘reserveert’. Bij het aanschaffen van een voucher betaalt de vereniging 
de deelnamekosten, maar de NTTB gaat met de daadwerkelijke deelnemer een 
overeenkomst aan.  
 
Bij de aanschaf van een voucher ontvangt de vereniging een ‘vouchercode’ die de vereniging 
aan een willekeurig lid kan overhandigen. Het betreffende lid heeft deze code nodig om zich 
voor de opleiding aan te melden. Door het gebruik van een voucher hoeft de deelnemer geen 
deelnamekosten meer te betalen. 
 
De sluitingsdatum van inschrijving voor alle opleidingen Tafeltennistrainer 2 die komend 
najaar starten is 1 oktober 2014.  
 
 
 

 



Waar en wanneer. 
 
De opleidingen wordt georganiseerd op de onderstaande locaties: 
 

Afdeling: Locatie: Lesrooster: Docent: 

 
ZuidWest 

 
TTV Hotak ’68    
MFC Kloosterhof 
Huijbergseweg 3-b 
4631 GC  HOOGERHEIDE 
Tel.: 0164-612358 

 
Woensdag: 
 
8 oktober 2014  
29 oktober 2014 
19 november 2014 
10 december 2014 
7 januari 2015 
28 januari 2015 
11 februari 2015 
4 maart 2015 
25 maart 2015 
 
Tijden: 
 
19.30 uur – 22.30 uur 
 

 
Marlies Somers 

 
Afdeling: Locatie: Lesrooster: Docent: 

 
West 

 
TTV FvT 
Aad van Teylingenhal 
Akkeroord 8 
3079 ZS ROTTERDAM 
Tel.: 010-4797044 
 

 
Zondag: 
 
12 oktober 2014  
9 november 2014 
30 november 2014 
14 december 2014 
11 januari 2015 
1 februari 2015 
8 maart 2015 
29 maart 2015 
19 april 2015  
 
Tijden: 
 
09.30 uur – 12.30 uur 
 

 
Sundeep Singh 

 
Afdeling: Locatie: Lesrooster: Docent: 

 
Noord 

 
TTV Assen 
Sporthal De Spreng 
Vredeveldseweg 57 
9404 CC ASSEN 
Tel.: 06-41028236 
 

 
Zondag: 
 
5 oktober 2014  
26 oktober 2014 
9 november 2014 
30 november 2014 
7 december 2014 
11 januari 2015 
1 februari 2015 
8 maart 2015 
12 april 2015  
 
Tijden: 
 
09.30 uur – 12.30 uur 
 

 
Koos Kuiper 



 
Afdeling: Locatie: Lesrooster: Docent: 

 
Limburg 

 
TTV Megacles 
Sporthal Aan de Bron 
Maaslandlaan 3 
6004 GC  WEERT 
Tel.: 06-25193742 

 
Woensdag: 
 
15 oktober 2014  
26 november 2014 
17 december 2014 
14 januari 2015 
4 februari 2015 
25 februari 2015 
18 maart 2015 
8 april 2015 
22 april 2015 
 
Tijden: 
 
19.30 uur – 22.30 uur 
 

 
Paul Frissen 

 
Afdeling: Locatie: Lesrooster: Docent: 

 
Gelre 

 
TTV Tafeltennis Nijmegen 
Luciaweg 9 
6523 NK NIJMEGEN 
Tel.: 06-45653166 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dinsdag: 
 
14 oktober 2014  
4 november 2014 
25 november 2014 
16 december 2014 
13 januari 2015 
3 februari 2015 
3 maart 2015 
31 maart 2015 
14 april 2015 
 
Tijden: 
 
20.00 uur - 23.00 uur 
 

 
Martijn Spithoven 
 

 
Afdeling: Locatie: Lesrooster: Docent: 

 
Midden 

 
TTV SVE 
Loevenhoutsedijk 4 
3552 XE  UTRECHT 
Tel.: 030-2616970 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dinsdag: 
 
7 oktober 2014  
28 oktober 2014 
18 november 2014 
9 december 2014 
6 januari 2015 
27 januari 2015 
17 februari 2015 
10 maart 2015 
31 maart 2015 
 
Tijden: 
 
19.30 uur – 22.30 uur  
 

 
Jacob ten Have 
 

 
 



 
Afdeling: Locatie: Lesrooster: Docent: 

 
Oost 

 
Tafeltennis Zwolle 
Albert Cuypstraat 1a 
8021 DT  ZWOLLE 
Tel.: 038-4532419 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Zondag: 
 
16 november 2014 
30 november 2014 
11 januari 2015 
25 januari 2015 
15 februari 2015 
29 maart 2015 * 
19 april 2015 * 
 
 
Tijden: 
 
  10.00 uur - 13.00 uur 
* 10.00 uur - 16.30 uur 
 
 

 
Marc Noorda 
 
 

 


