
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? Lees dan hier verder. 

 
Doelstelling 

Het doel van de opleiding is het opleiden van tennisleraren die: 

1. training kunnen geven aan prestatieve wedstrijdspelers (tot en met cat. 3 niveau); 

2. wedstrijden kunnen coachen (tot en met cat. 3 niveau); 

3. technisch beleid ontwikkelen en uitvoeren 

4. de competentieontwikkeling van sportkader bevorderen; 

5. samenwerken met begeleidingsteam(s) en externe contacten onderhouden; 

6. sporters scouten. 

 
De opleiding is opgezet naar de richtlijnen van het Ministerie van VWS en heeft tevens de 

goedkeuring van de ITF. 

 
Toelatingseisen 

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 S&B 

hebben afgerond; 

2. beschikken over de vaardigheid tot het geven van technisch goede demonstraties van de in 

het tennisspel voorkomende (basis- en rotatie) slagen. 

3. minimaal de speelsterkte 4/4 hebben of hebben gehad; 

4. in het bezit zijn van het KNLTB-spelerspasje 2020; 

5. in het bezit zijn van een geldige A-licentie. 

 
Na aanmelding wordt er contact met je opgenomen en nader bepaald of je daadwerkelijk de 

opleiding kunt gaan starten. 

 
Duur/omvang van de opleiding 

De opleiding bestaat uit 24 opleidingsdagen van 8 uur. Daarnaast ga je ook een stage lopen. 

 
Aanvang van de opleiding 

De opleidingen beginnen in de laatste week van september 2020. 

 
Studiebelasting 

Naast de opleidingsdagen & stage dien je rekening te houden met 2 dagdelen thuiswerk. 

 
Cursusgeld 

Het cursusgeld voor opleidingsjaar 2020-2021 bedraagt €2.395,- 

Dit bedrag is exclusief examenkosten (PVB’s €255,-)  



 
 
 
 

 

Plaats 

Vleuten de Meern (dinsdag) 
Onder voorbehoud van wijzigingen 

 

 

Stage 

Stages maken een belangrijk deel uit van de leerroute in de verschillende opleidingen. De 

KNLTB hecht veel waarde aan het leren in de praktijk. De B-opleiding heeft een stage 

onderdeel, zodat er nog meer in de praktijk wordt geleerd. 

 
Toetsing en PVB (Proeve van Bekwaamheid) 

Theorietoetsen 

Tijdens de opleiding worden twee voorwaardelijke theorietoetsen afgenomen te weten 

Mentale/Tactische aspecten en Technische/Conditionele aspecten. Deze toetsen dienen met 

een voldoende (6 of hoger) te worden afgesloten voor de PVB’s gestart kunnen worden. 

 
Proeve van Bekwaamheid 

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

- Individuele training (praktijk); 

- Team training (portfolio); 

- Wedstrijdbegeleiding; 

- Sporttechnisch beleid; 

- Bevorderen competentieontwikkeling (portfolio). 

2 


