SPELPLEZIER EN EEN
PRETTIGE SFEER BEGINNEN
BIJ GEKWALIFICEERDE
TRAINERS!
Als bestuur druk je een
grote stempel op ondersteuning en ontwikkeling
van volleyballers.
Doe je dit direct zelf? Nee, maar jij stelt
trainers aan die de vereniging vertegenwoordigen. Die proberen op hun
beurt de volleyballers iets te leren op
een manier waardoor ze plezier krijgen
en blijven houden in de sport.
Hoe doen ze dat? Ja gewoon! Nee,
niets gewoon!
Tegenwoordig kun jij als bestuur veel
doen om de trainers te helpen om het
uitgangbord van de vereniging te zijn.
Heb je bijvoorbeeld wel eens een
evaluatiegesprek gehouden met een
trainer? Of heb je iemand in de
vereniging die verantwoordelijk is voor
de begeleiding van de trainers? Denk
eens goed aan wat jij verwacht van een
trainer, en of een trainer dan ook iets
terug van jou mag verwachten?
Hebben trainers in jouw vereniging de
kans om beter te worden en zichzelf te
ontwikkelen? Vind jij het als bestuur
belangrijk dat trainers een bewijs van
kennis kunnen halen (een diploma)?

In het schema kun je zien waar trainers
allemaal kunnen instromen en hoe de
opleidingsmogelijkheden er uit zien.
Het bestuur is bepalend in het maken
van keuzes om kennisvergroting bij
trainers aan te moedigen. Het betekent
namelijk dan ook dat je hier tijd en
middelen voor beschikbaar maakt. Dat
je durft te investeren, om zo volleyballers te zien groeien en te behouden
met plezier in jouw vereniging.

Welke mogelijkheden zijn
er nog meer om kennis bij
je club te vergroten?
Naast deze opleidingen zijn er meer
mogelijkheden om kennis bij je club te
vergroten, zoals:
-

Coach de coach naar de vereniging
halen
Sportief coachen naar de vereniging halen
Bijscholingen voor trainers voor
specifieke doelgroepen
Eigen bijscholingen organiseren in de
vereniging om trainers te
ondersteunen

De regio’s beschikken over eigen
opleiders die praktisch alles op maat
kunnen leveren. Schroom niet om
hierover contact te zoeken met de
betreffende opleider.
Op www.volleybal.nl > nevobo >
verenigingen > opleidingen > tot-trainer kun je vinden wie de opleider(s)
zijn in jouw regio.
Verder worden er specialistische
opleidingen verzorgt door de Academie voor sportkader.
Zie voor het aanbod op: www.academievoorsportkader.nl.?

Imstroomschema
opleidingsmogelijkheden
INSTAPMOMENT

geen ervaring

veel ervaring

Basiskennis coachen
&
Basiskennis
training geven

OPLEIDING NIVEAU 2
Beginnerscursus

1 | Training geven, 2 | Wedstrijd coachen,
3 | Organisatie

PVB’s NIVEAU 2

DIPLOMA
t/m 2e KLASSE

1|2|3

OPLEIDING NIVEAU 3
1 | Training geven, 2 | Wedstrijd coachen,
3 | Organisatie, 4 | Kader begeleiden

PVB’s NIVEAU 3
1|2|3|4

Aanbod
nascholing om
kennis actueel te
houden en
trainingslicentie
te behouden
Zie:
volleybal.nl

DIPLOMA 1e KLASSE
t/m 3e DIVISIE &
TOPJEUGD

OPLEIDING NIVEAU 4
1 | Training geven, 2 | Wedstrijd coachen,
3 | Sporttechnisch beleidsplan,
5 | Samenwerking begeleidingsteam

PVB’s NIVEAU 4

DIPLOMA 2e DIVISIE
t/m TOPDIVISIE

1|2|3|5

OPLEIDING & PVB’s
Topcoach 5

DIPLOMA EREDIVISIE

Aanbod
nascholing om
kennis actueel te
houden en
trainingslicentie
te behouden
Zie:
volleybal.nl

