
C-opleiding  
2022-2023 
 
De KNLTB biedt, zoals eerder aangekondigd, de KSS-5 opleiding (voorheen ook wel bekend als 
de C-opleiding) weer aan.   
 
Wij zijn erg trots dat deze van start gaat en dat deze voldoet aan de KSS-5 criteria, opgesteld 
door het NOC*NSF. Veel internationaal gerenommeerde experts leveren hun bijdrage door het 
verzorgen van diverse sessies tijdens deze opleiding. Door de inzet van deze experts zal de 
opleiding van hoogwaardige kwaliteit zijn. Daarnaast is de opleiding ook uitermate praktisch 
doordat er veel tijd op de baan wordt gespendeerd.  
 
De C-opleiding is bestemd voor B-trainers die zich verder willen ontwikkelen en de ambitie 
hebben om hun spelers nationaal en internationaal te begeleiden en coachen.   
 
 
Doel  
Cursisten ontwikkelen zich, in navolging van de A- en B opleiding, verder op het gebied van 
coachen en begeleiden van topjeugd en junioren (14-18 jaar), topsportbeleid, training geven en 
kennisontwikkeling.  
 
 
Opzet  
De opleidingsgroep bestaat uit maximaal 20 deelnemers onder begeleiding van twee opleiders 
Simon Wheatley & Rogier Beliën. En aangevuld met sessies door experts (o.a. Beni Linder en 
Miguel Janssen) die gespecialiseerd zijn op een specifiek kennisgebied.   
 
 
Waarom de C-opleiding? 

✓ Modulair onderwijs;  

✓ Opleider Simon Wheatley met focus op spelersontwikkeling- en begeleiding; 

✓ Opleider Rogier Beliën met focus op leraarontwikkeling; 

✓ Digitale theoriesessies gecombineerd met fysieke bijeenkomsten van 3 opeenvolgende 

dagen. 

  



Programma 
De C-opleiding duurt ongeveer een kalenderjaar. De opleiding vindt plaats op verschillende 
dagen en op diverse locaties binnen Nederland. Bij alle bijeenkomsten zal één van de opleiders 
aanwezig zijn om het geheel te begeleiden. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van het 
online leerplatform Easygenerator.  
 
Binnen de C-opleiding is er een afwisseling van: 
 

 
 
 

 
Inhoud opleiding  
De opleiding is opgebouwd uit 4 hoofdmodules, deze zijn verdeeld over 12 opleidingsmodules 
die elk bestaan uit 3 opleidingsdagen (online of fysiek). Zie voor details het opleidingsschema.  

 

 

 



Start opleiding 
De opleiding start op 12 april 2022 met de online sessie ‘’Introductie van de cursus’’. Vervolgens 
is er een afwisseling van online & fysiek onderwijs. Dit wordt op verschillende locaties 
georganiseerd.  
 
 
Duur en omvang  
De opleiding omvat 240 uur en beslaat een kalenderjaar. De uren worden verdeeld over 
cursusdagen, digitale meetings, stage en thuisstudie.   
 

 
 
 
Kosten 
De kosten voor de opleiding bedragen €2.750.  
 
In het cursusgeld is inbegrepen: 

✓ Lesdagen op locatie met de opleiders 
✓ Lesdagen op locatie met de experts 
✓ Begeleiding van de opleiders tussen de modules  
✓ Bezoek & activiteit bij 3 internationale toernooien   
✓ Toegang en gebruik van het leerplatform met alle content 

 
 

 

 


