S P O RT L E I D E R 2
B A D M I N TO N
De Sportleider
2 in het kort:
• Officieel erkend
trainersdiploma
• Afronden in eigen tempo
• Slechts 6 bijeenkomsten
• Praktische tips
• Begeleiding in de eigen
praktijksituatie
• Dicht in de buurt
georganiseerd
• Mogelijkheden om op elk
willekeurig moment te
starten met de opleiding

DE EERSTE OPSTAP VOOR TRAINERS

De vervanging van de korte cursus
Vele jaren heeft de korte cursus
de verenigingen in het land versterkt. Deze cursus bood spelers en andere verenigingsleden
de gelegenheid om op maat
onder andere de beginselen van
het trainerschap onder de knie
te krijgen. En dat in slechts 6
avonden, dus het nam ook niet
al te veel tijd in beslag.

• Kleine compacte groepen

Een nadeel van de korte cursus
was dat er geen officiële status
aan verbonden was. De cursist
was na afloop van de cursus
volgens nationale maatstaven
geen officiële trainer. Vele verenigingen liepen hierdoor een
subsidie van de gemeente mis.
Daarnaast werden de cursisten
niet erkend als trainer. En dat
was, gezien het grote leerresultaat, wel erg zonde.

Vanaf september 2008 is dit
nadeel weggewerkt: de korte
cursus gaat vanaf nu door het
leven als de Sportleider 2: een
officiële rijkserkende trainersopleiding. De deelnemers die u
reeds vooraf gegaan zijn, zijn erg
enthousiast over deze nieuwe
opleiding. En u zal dat straks
ook zijn!

• Lage kosten

Voor meer
informatie:
afdeling Opleidingen NBB:
opleidingen@badminton.nl

Consulent Noord:
Dirk Otten
dotten@badminton.nl
Consulent Noord Holland:
Francien van der Aar
fvdaar@badminton.nl
Consulent Centrum:
Eline Coene
ecoene@badminton.nl
Consulent Zuid-West:
Karin van der Valk
kvdvalk@badminton.nl
Consulent Zuid:
Marloes Faesen
mfaesen@badminton.nl

De aanpassingen in de opleiding
Een aantal zaken zullen in de
Sportleider2-opleiding anders
zijn dan in de korte cursus. Ten
eerste zal er een soort van
examen gedaan moeten worden.
Deze Proeven van Bekwaamheid
raken alle drie een apart gedeelte
van het trainersvak: het training
geven, het coachen van een speler en het helpen met het organiseren van een evenement (zoals
een toernooi).

Een ander verschil met de korte
cursus is dat het mogelijk is om
in een individueel tempo te werken. Elke cursist kan de PvB’s
afronden op het moment dat hij/
zij zich daarvoor capabel acht.
Dat kan in de eerste week zijn,
maar ook later. Net wanneer het
u het beste uitkomt.

De docent van de opleiding is
niet de enige die u helpt om u
een betere trainer te maken. U
zult ook op uw eigen vereniging
een ervaren trainer moeten
zoeken die u kan helpen. Deze
praktijk- begeleider begeleidt u
ook tijdens de afronding van de
Proeven van Bekwaamheid.
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De inhoud van de opleiding
In zes bijeenkomsten van drie
uur, meestal ‘s avonds, zullen
de cursisten de basisvaardigheden van het trainersvak
worden bijgebracht. In deze
bijeenkomsten zullen verschillende aspecten aan bod komen, maar er zal vooral aandacht besteed worden aan de
didactiek en methodiek van
het training geven. Natuurlijk
zullen ook vele praktische tips
de revue passeren.

Tussen de bijeenkomsten
bevinden zich telkens minimaal 2 weken. In deze periode zal de cursist opdrachten
moeten uitvoeren in zijn eigen
praktijksituatie (vereniging).
Zoals reeds eerder vermeld,
zal een praktijkbegeleider
hem hierbij begeleiden. Wanneer de cursist zich aan de
planning houdt, is na ongeveer
drie maanden de opleiding
helemaal afgerond.

Duur van de opleiding:
6 avonden
Kosten:
€ 150
(inclusief zaalhuur, boeken, examens en diploma-uitreiking)
Proeven van Bekwaamheid:
- Het geven van een training
- Het begeleiden bij wedstrijden
- Het assisteren bij de organisatie
van een evenement (toernooi)

“Tijdens deze
opleiding kreeg ik
precies die handvaten
die ik nodig had om
mijn jeugdspelers te
helpen. Ze hebben nu
nog meer lol en ze
gaan nog beter spelen
ook. Perfect toch?”

De ontwikkeling van de trainer
Niet alleen de spelers maken
dankzij de trainersopleiding en
de trainingen die door de
trainers gegeven worden een
ontwikkeling door. Ook de
trainers kunnen zich blijven
ontwikkelen. Afhankelijk van
het speelniveau van de spelers
die getraind dienen te worden, kan een opleiding op
verschillend niveau gevolgd
worden. In het schema hiernaast staat aangegeven hoe
deze ontwikkeling kan verlopen.
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Wedstrijdspelers
t/m landelijke selecties
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Wedstrijdspelers
t/m 4e divisie

Sportleider 2

Beginnende/recreatieve
(jeugd)spelers

