
C-opleiding 
Gericht op de trainer/coach die de ambitie hebben om spelers nationaal en internationaal 

te begeleiden en te coachen.  

 

Doelstelling 

Het doel van de opleiding is het opleiden van trainer/coaches die: 

1. De ambitie hebben om internationaal spelers te begeleiden 

2. Hun trainings-en coach skills verder willen ontwikkelen en naar een hoger plan tillen   

4. Een full time travelling coach willen worden 

 

Opzet 

De opleiding wordt gegeven in een kleine groep met een leercoach als opleider. De opleiding 

bestaat uit 3 weken, tijdens internationale toernooien waar je vrijwel de gehele week verblijft. 

Daarnaast worden Proeven Van Bekwaamheid (PVB’s) afgenomen en zijn er gedurende de 

opleiding theorietoetsen. Daarnaast is het volgende van toepassing op de opleiding: 

 

• We gebruiken een elektronische leeromgeving 

• Er is sprake van Proeve(n) van Bekwaamheid in plaats van examen  

• Tijdens de interne weken worden theoriesessies o.l.v. experts afgewisseld met 

opdrachten gekoppeld aan de wedstrijden ter plekke of met je eigen speler(s) 

• De opleiding gedurende deze toernooien, op locatie, wordt verzorgd en je blijft 

overnachten op deze locatie(s)   

• In principe zijn deze weken steeds van maandag t/m vrijdag waarbij je alleen 

woensdagavond eventueel thuis kan slapen 

 

Toelatingseisen 

Tot de opleiding word je toegelaten als je: 

1. Zowel een A als B-licentie in bezit hebt 

2. Aantoonbare ervaring hebt in het begeleiden van spelers die internationale (jeugd) 

toernooien spelen  

3. Meerdere spelers hebt van (inter)nationaal niveau binnen je organisatie die je dagelijkst 

traint en waarvan jij de verantwoordelijke coach bent en voor wie jij de trainings- en 

wedstrijdprogramma’s verzorgt 

 

 

Duur/omvang van de opleiding 

De coachcursus in 2021 wordt gekoppeld aan 3 grote internationale toernooien in Nederland 

(een Tennis Europe, een ITF en een Future toernooi).  

De exacte planning volgt, hou rekening met totaal 3 intensieve weken (intern) 

 

Aanvang van de opleiding 

Zomer 2021, informatie volgt z.s.m. (dit hangt samen met de keuze voor de toernooien)  

  



Cursusgeld 

Nader te bepalen, dit wordt z.s.m. bekend gemaakt  

 

Plaats 

Informatie volgt; afhankelijk van de keuze voor de 3 internationale toernooien.  

 

Toetsing en PVB (=Proeve van Bekwaamheid) 

Tijdens de opleiding worden er twee theorietoetsen afgenomen en 3 PVB’s 

 

Om de C-opleiding te behalen dien je 3 PVB’s met goed gevolg te hebben afgelegd: 

PVB 5.1. Training geven 

PVB 5.2. Coaching rondom wedstrijden 

PVB 5.6. Vergaren, ontwikkelen, toepassen en delen van kennis 

 

Mocht je nog vragen of meer informatie willen hebben, laat het ons weten via 

tennisleraren@knltb.nl.   
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