ALGEMENE INFORMATIE OVER DE OPLEIDING TOT TENNISTRAINER KSS NIVEAU 4 2019-2020
Alle sportopleidingen in de Europese Unie en dus ook in Nederland zijn gemoderniseerd. Het
veranderde uitgangspunt betreft het zogenaamde competentiegerichte (=beroepspraktijk gericht)
opleiden. Hierin staat enerzijds de persoonlijke ontwikkeling van de kandidaat en anderzijds het
beroepscompetentieprofiel centraal. Het leertraject en de toetsingen zijn aangepast aan richtlijnen zoals
die door het ministerie van VWS en NOC*NSF zijn uitgewerkt. Er wordt gebruik gemaakt van een
Elektronische Leer Omgeving (ELO). De cursisten dienen thuis (wekelijks) te kunnen werken met een
computer met internetverbinding.
Doelstelling
Doel is het opleiden van tennisleraren tot:
1. het zowel individueel als in teamverband geven van training aan wedstrijdspelers (tot en met cat. 3
niveau);
2. het coachen van wedstrijden (tot en met cat. 3 niveau);
3. het ontwikkelen en uitvoeren van technisch beleid;
4. het bevorderen van competentieontwikkeling van sportkader;
5. het samenwerken met begeleidingsteam(s) en onderhouden van externe contacten;
6. het scouten van sporters.
De opleiding is opgezet naar de richtlijnen van het Ministerie van VWS en heeft tevens de goedkeuring
van de ITF.
Toelatingseisen
Tot de opleiding worden toegelaten zij die:
1. met succes de KSS Niveau 3 (voorheen 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 demonstratie van de in het
tennisspel voorkomende (basis- en rotatie)slagen.
3. beschikken over voldoende tennisvaardigheid op minimaal speelsterkte 4 niveau. Wanneer men in het
verleden minimaal speelsterkte 4/4 is geweest, dan wordt er tevens toegelaten tot de testdag.
4. in het bezit zijn van het KNLTB spelerspasje 2019;
5. in het bezit zijn van een geldige A-licentie
Het testen van de onder 2. en 3. genoemde vaardigheid vindt plaats op één van de testdagen.
Testdag
De testdagen voor opleidingsjaar 2019-2020 zijn inmiddels geweest maar ben jij geïnteresseerd in de
opleiding maak dan jouw interesse kenbaar door het formulier in te vullen.

Duur/omvang van de opleiding
In de winterperiode
Bij voorkeur 24 opleidingsdagen van 8 uur en 2 bijeenkomsten van 5 uur = totaal 194 uur. Een stage van
een jaarlijks te bepalen aantal uren.
Aanvang van de opleiding
De opleidingen beginnen in de laatste week van september 2019.
Studiebelasting
Iedere cursist heeft verschillende studievaardigheden. Men dient te rekenen op 2 dagdelen thuiswerk
naast de opleidingsdag.
Cursusgeld
Het cursusgeld voor opleidingsjaar 2019-2020 is vastgesteld op €2.395,-. Dit is inclusief het
boekenpakket en de theorietoetsen. Per Proeve Van Bekwaamheid (PVB) dient men apart te betalen,
zodra de PVB’s gaan starten later in het opleidingsjaar. (Totaal €255,-)
Plaats
Vleuten de Meern (dinsdag)
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 opleiding TT4 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 het diploma Tennisleraar KSS 4 te behalen dient de kandidaat onderstaande PVB's met goed
gevolg te hebben afgelegd: KSS nummer 4.1: Individuele training (praktijk); KSS nummer 4.1: Team
training (portfolio); KSS nummer 4.2: Wedstrijdbegeleiding; 4.3: Sporttechnisch beleid, 4.4: Bevorderen
competentieontwikkeling (portfolio)

