Tennisleraren B-opleiding
Gericht op de prestatieve clubspeler
Ben jij de tennisleraar die zich verder wil ontwikkelen om aan spelers op een hoger niveau les te
geven? In dit document zetten wij alle praktische opleidingszaken op een rijtje.
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1. DOELSTELLING
Het doel van de opleiding is het opleiden van tennisleraren die;
Training kunnen geven aan prestatieve wedstrijdspelers (tot en met cat. 3 niveau)
Wedstrijden kunnen coachen (tot en met cat. 3 niveau)
Technisch beleid ontwikkelen en uitvoeren
De competentieontwikkeling van sportkader bevorderen
Samenwerken met begeleidingsteam(s) en externe contacten onderhouden
Sporters scouten

De opleiding wordt gegeven in kleine groepen met een leercoach als opleider en
bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten.
De opleiding is opgezet naar de richtlijnen van het Ministerie van VWS en heeft tevens de
goedkeuring van de ITF.

2. TOELATINGSEISEN
2.1 Algemeen

In bezit van een
geldige A licentie

Min.
speelsterkte
4-4

In bezit van
laptop/tablet

Om tot de opleiding te worden toegelaten moet je in ieder geval:
1. met succes de Tennisleraar A opleiding via KNLTB, ALO, CIOS of andere opleiding
hebben afgerond;
2. in het bezit zijn van een geldige A-licentie
3. beschikken over de vaardigheid tot het geven van technisch goede demonstraties van de in
het tennisspel voorkomende (basis- en rotatie) slagen.
4. minimaal de speelsterkte 4/4 hebben of hebben gehad;

3. DUUR EN OMVANG
24 cursusdagen van 6 uur
5 uur praktijk – 1 uur theorie (incl. evaluatie praktijk)

Thuisstudie ter voorbereiding & ondersteuning van de praktijkdagen

Stage
Geen cursusdagen tijdens de kerst en voorjaarsvakantie

4. TOETSING

Om de B-opleiding tot tennisleraar te behalen dien je 2 theorietoetsen en 5 PVB’s met goed gevolg te
hebben afgelegd.
5. CURSUSGELD
Het cursusgeld voor opleidingsjaar 2021-2022 bedraagt €2.395,- *
Dit bedrag is exclusief examenkosten. (PVB’s €255,-)
*bij inschrijving wordt een aanbetaling gedaan van €395,- (o.v.v. wijzigingen)
6. OPLEIDINGSPLAATS(EN)
o.v.v. wijzigingen zal de b-opleiding op onderstaande locatie worden gegeven. Dit kan worden
uitgebreid met meerdere locaties, afhankelijk van de inschrijvingen.
Let op, de voorspeeldag(en) kunnen afwijken van de definitieve locaties, eind juni maken wij dit
bekend.
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