
 KSS-3 opleiding voor niet-tennisleraren 
De opleiding is specifiek bedoeld voor ervaren padelspelers die zich verder willen 

ontwikkelen en de ambitie hebben om spelers op recreatief en licht prestatief niveau 

verder te brengen. Gerenommeerde experts leveren hun bijdrage in deze door het 

NOC*NSF goedgekeurde opleiding. 

 

Doelstelling 

Tijdens deze opleiding ontwikkelen cursisten zich op het gebied van methodiek, didactiek, 

psychologie, sportgezondheidsleer, techniek en tactiek in de rol van leraar. Ze gaan trainingen 

voorbereiden en verzorgen en evalueren deze vervolgens. 

 

Opzet 

De opleiding wordt gegeven in groepen van maximaal 12 cursisten met een leercoach als 
opleider (een kerndocent/expert). Er wordt uiteraard aandacht besteed aan de theorie, maar we 
proberen zoveel mogelijk op de baan te staan om al het geleerde in de praktijk te brengen. 

De opleiding bestaat uit 14-wekelijkse bijeenkomsten. Elke bijeenkomst is van 9.00 tot 
15.00 uur.  

• We gebruiken een elektronische leeromgeving.  

• Er is aandacht voor het organiseren van activiteiten en het aansturen van kader, ook in de 

praktijk; 

• Er is aandacht voor de twee belangrijkste doelgroepen binnen het klassikaal lesgeven; 

• Er is flexibiliteit voor wat betreft het moment van afsluiten van de opleiding; 

• Er zijn mogelijkheden om bij bijvoorbeeld de eigen padelclub aan de ontwikkeling van 

lesgeefvaardigheden te werken; Ook zal er stage gelopen worden. 

• Bestaat de mogelijkheid van 'videobewijs' om de beheersing van competenties aan te tonen; 

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

Toelatingseisen 

Tot de opleiding word je toegelaten als je: 
1. in het bezit bent van een diploma VMBO T of G-niveau (MAVO 4) ofwel een bewijs van 

een   vergelijkbaar ontwikkelingsniveau; 
2. Minimumleeftijd 18 jaar; 
3. Lid van de KNLTB; 
4. beschikt over een goede aanspeelvaardigheid en over de vaardigheid om in tactische 

situaties met basisslagen te spelen; 
5. beschikt over de vaardigheid tot het geven van technisch geschikte demonstraties van 

de basisslagen; 
6. in het bezit zijn van, dan wel kunnen beschikken over een computer/tablet/laptop met 

internet vanwege de Elektronische Leer Omgeving (ELO); 
 
Elke kandidaat levert een CV aan, waaruit aantoonbaar blijkt welke wedstrijdervaring aanwezig 
is, welke actuele speelsterkte men heeft en het hoogst genoten opleidingsniveau blijkt 
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Testdagen 
Het testen van de onder 4 en 5 genoemde vaardigheid vindt plaats op de Testdag. Meer 
informatie over data, locaties en inschrijven kun je vinden op: 

https://leraren.centrecourt.nl/alles-voor-leraren/opleidingen/padelopleiding-voor-niet-

tennisleraren/  
 

Duur/omvang van de opleiding 

De opleiding omvat ongeveer 200 uur. Deze uren worden verdeeld over 14 cursusdagen (84) 
van 6 uur, stage (60) en zelfstudie (56).  
 

Aanvang van de opleiding 
De opleidingen beginnen medio september (onder voorbehoud van ontwikkelingen corona) 

 

Opleidingsdagen 

September : 2, 9, 16, 23 en 30  
Oktober  : 7, 14 en 28 
November : 4, 11, 18 en 25  
December : 2 en 9  
*Een opleidingsdag is van 09.00 – 15.00 uur 

 

Kosten 

De kosten voor de Padel opleiding bedragen € 1.295, - excl. BTW.  

De kosten voor de PVB bedragen € 255,- excl. BTW.  

 

Locatie  

Houten, Racketcentrum Houten.  

 

Stage 

De cursist loopt gedurende de opleiding een stage van 60 uren bij een gelicenseerde 

trainer/leraar 

 

Toetsing en PVB (=Proeve van Bekwaamheid) 

Tijdens de opleiding worden de volgende voorwaardelijke theorietoetsen afgenomen:  

• Algemene Theorie/Sportgezondheidsleer 

• Didactiek/Methodiek 

• Techniek/Tactiek 

Deze toetsen dienen met een voldoende (6 of hoger) te worden afgesloten voor de PVB’s gestart kunnen 

worden. 

 

Om de opleiding tot padelleraar te behalen dien je 4 PVB’s met goed gevolg te hebben afgelegd: 

- het geven van trainingen/lessen aan jeugd;  

- het geven van trainingen/lessen aan volwassenen;  

- het organiseren van activiteiten (portfolio);  

- het aansturen van sportkader (portfolio). 

 

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

padelleraren@knltb.nl en hopelijk zien we elkaar dan snel op één van de aankomende 

Testdagen! 
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