De opleiding VT4 van de VolleybalACADEMIE leidt op tot een volleybaltrainer die werkt met
selectieteams binnen één (of meerdere) vereniging(en). De volleybaltrainer-4 is werkzaam in de
topdivisie, 1e of 2e divisie of bij de RTC trainingen. De volleybaltrainer-4 richt zich op het coachen,
trainen en begeleiden van deze selectieteams, maar ontwikkelt ook technisch beleid en adviseert
de vereniging hierover.
MODERNE OPLEIDINGSSTRUCTUUR
Alle Nevobo-opleidingen zijn gebundeld in de
VolleybalACADEMIE. Het uitgangspunt van de
opleidingsstructuur is het bieden van een
hoge kwaliteit voor deelnemers door hun
opleiding individueel (op maat) en
praktijkgericht in te richten. Dit houdt in dat
een belangrijk deel van de opleiding in de
eigen trainerspraktijk zal plaatsvinden.
Ervaringen uit de praktijk worden
meegenomen naar de bijeenkomsten, waar
hier op ingegaan en op verder gebouwd
wordt.
VT4
In de VT4 wordt gewerkt aan een structuur
waarin de samenhang in lesstof en
betrokkenheid tussen deelnemers en
opleiders wordt vergroot.
Dit betekent dat er iets meer workshops
worden georganiseerd waarbij elke workshop
door twee opleiders wordt verzorgd. Deze
twee opleiders zijn zowel expert als leercoach
(procesbegeleider). Tijdens de workshops
staan de opdrachten centraal, waarbij tijdens
de workshops het portfolio ten dele al wordt
gevuld. De deelnemers hebben geen eigen
leercoach omdat de procesbegeleiding in de
workshops plaatsvindt.
Alle informatie, materialen, opdrachten en
PvB-beschrijvingen kun je vinden op de
website bij onze downloads
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https://www.nevobo.nl/trainencoachen/opleidingenbijscholingen/downloads/ Of worden
verspreid via de opleiders van de cursus.
TRAININGSNIVEAU
Tijdens de opleiding VT4 leer je om training te
geven aan en wedstrijden te coachen van
(selectie)teams tot en met de topdivisie.
Voor jou als deelnemer aan deze opleiding
betekent het dat je over een geschikte
trainingsgroep moet beschikken. Gedurende
de opleiding moet je zelfstandig een team in
de topdivisie of op 1e of 2e divisieniveau
trainen. Een 3edivisie team is, onder bepaalde
voorwaarden, ook toegestaan.
Naast het hebben van een eigen team is het
de bedoeling dat je minstens 1 maal per
week stage loopt bij een team wat hoger
uitkomt dan je eigen team. Wanneer iemand
voldoet aan de toelatingseis m.b.t. het eigen
team, wordt deze stage maatwerk.
Dit wordt bepaald n.a.v. het niveau waarop de
deelnemer een team traint en de
leerbehoefte van de deelnemer. Wanneer je
niet aan de toelatingsvoorwaarde van het
niveau van het eigen team voldoet, kan men
instromen in de VT4 opleiding met een
verplichte stage bij een hoger team.
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PRAKTIJK
Ten behoeve van je opleiding moet je een
aantal praktijkopdrachten uitvoeren. Deze
opdrachten vormen de kern van de opleiding
en bereiden je voor op de uiteindelijke
afronding van de opleiding.
BIJEENKOMSTEN
Om je in staat te stellen de benodigde kennis
en vaardigheden op te doen die nodig zijn om
de praktijkopdrachten zo goed mogelijk uit te
voeren, organiseren we een aantal
workshops.
Voor de opdrachten in de opleiding VT4
worden verschillende workshops
aangeboden. Hiervan worden 19 workshops
door de Nevobo aangeboden en 4 workshops
door NOC*NSF. De workshops worden
verzorgd door diverse deskundigen, experts
genoemd.
Deze door de Nevobo georganiseerde
workshops worden in clusters aangeboden in
weekenden (vrijdagvond + zaterdagochtend).
Hierbij is het mogelijk om op/bij de
workshoplocatie te overnachten. De kosten
hiervan zijn voor eigen rekening. Behalve de
twee verplichte overnachtingen, die zijn in het
inschrijfgeld inbegrepen.
Het is verplicht om tenminste 80% van de
workshops aanwezig te zijn.
Naast de workshops besteed je ook nog een
aantal uren aan het bestuderen van
studiemateriaal. Dit alles om de
praktijkopdrachten zo goed mogelijk uit te
voeren.
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AFSLUITING
Om de opleiding af te ronden moet je een
aantal Proeven van Bekwaamheid (PvB)
examen, met goed resultaat afleggen. De
opleiding VT4 bestaat uit 3 PvB’s:
2 verplichte PvB’s:
Training geven
Wedstrijd coachen
En 1 keuze PvB:
Sporttechnisch beleid ontwikkelen
Samenwerken begeleidingsteam
Als je alle 3 PvB’s hebt gehaald, ontvang je het
diploma en de licentie VT4.
OPLEIDINGSDUUR EN OPLEIDINGSKOSTEN
De opleidingsduur is afhankelijk van de
individuele situatie, maar gemiddeld dient
rekening gehouden te worden met 12-14
maanden.
De kosten voor de gehele opleiding VT4
bedragen € 2.295,00 p.p. (incl. examengeld en
2 overnachtingen). Kosten van overige
overnachtingen bedragen per weekend
gemiddeld € 60,00 p.p. (2-persoonskamer).
TOELATINGSVOORWAARDEN
• Deelnemers zijn lid van de Nederlandse
Volleybal Bond.
• Deelnemers zijn in bezit van een VT licentie
op niveau 3.
• Minimale leeftijd voor deelname is 21 jaar.
• Deelnemers dienen een eigen
trainingsgroep op topdivisie, 1e,
2edivisieniveau te hebben.
• Deelnemers dienen een stageplek te
hebben bij een vereniging, uitkomend op
topdivisie, 1e of 2e divisieniveau, welke hoger
uitkomt dan het eigen team.
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Dit is verplicht wanneer de eigen
trainingsgroep niet voldoet aan het vereiste
niveau. Voor de overige deelnemers wordt dit
per deelnemer bekeken bij aanvang van de
VT4.
• Deelnemers dienen een geldige VOG
registratie in sportlink te hebben,
voorafgaand aan hun PvB afname.
HOE WORD JE DEELNEMER?
Je schrijft je in voor de opleiding
Volleybaltrainer-4 door een volledig ingevuld
en ondertekend inschrijfformulier in te vullen
op de site
Nevobo/Inschrijfformulier_VT_4_opleiding.
Je wordt voor de periode van 1,5 jaar
ingeschreven als deelnemer. In deze tijd krijg
je de kans de workshops te bezoeken en heb
je recht op ondersteuning van de docenten.
Na 1,5 jaar vervalt je inschrijving en de
daarbij ondersteuning. Het is wel mogelijk na
deze tijd je PvB af te leggen.
MEER INFORMATIE
Meer informatie over deze opleiding is te
verkrijgen bij de VolleybalACADEMIE.
Telefoonnummer:
030-3077711
Email:
volleybalacademie@nevobo.nl
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