
‘’Kader het kloppende hart van de vereniging’’
PLENAIRE PRESENTATIE NTB OPLEIDINGEN   

Nederlandse Triathlon Bond



Kader daar kun je niet om heen…

NEDERLANDSE TRIATHLON BOND2NTB Opleidingen
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Oplossing

‘’Triathlontrainer de onmisbare schakel 

naar plezier en progressie!’’
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Onderwerpen

• TTN1 en TTN1 jeugd

• TTN3

•Herijking van de TTN3

• TTN4 i.s.m. KNWU

•Bijscholingen (Zwemmen, TP, Kracht, Voeding)

• Licentiebeleid

• #wijzijntriathlonNL

• Trainerscongres 2 februari 2019 
NEDERLANDSE TRIATHLON BOND4NTB Opleidingen



TTN1 en TTN1-jeugd

• Toegankelijk

• Twee bijeenkomsten

•Praktijkgericht 

•Relatief kleine investering

•Vind ik training geven/begeleiden atleten leuk

•Meer mogelijkheden tot differentiatie

• TTN1-jeugd is nieuwe opleiding!

• Start op 19 januari (Utrecht), dag 2 op 16 maart
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TTN3

• Zelfstandig vereniging(s) trainer

•Kan training geven in iedere discipline

•Weet lesdoelstelling te koppelen aan jaarplan

• Is in staat sporters te boeien en binden
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Herijking van de TTN3 opleiding

•Kortere opleidingstijd

•Verbeterslag van opdrachten i.r.t. portfolio en 
praktijkexamen

• Jeugd, voeding en kracht toegevoegd aan 
onderwerpen

•Praktijk blijft centraal staan!
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TTN4 i.s.m. KNWU

•Wedstrijd- en topsport gericht en verder verdiepend

•1e gezamenlijke opleiding gedaan in 2017-2018

•Prettige samenwerking

•Afstemming en planning te verbeteren

•Cursisten vullen elkaar goed aan

•Meer casuïstiek toepassen

•Nieuw te starten opleiding in oktober 2019
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Bijscholingen

• Stand van zaken

•Doel: verdiepen, uitdagen, kennis delen, next level en 
samen met anderen leren

•Wensen en behoeften aangeven

•Voorbeeld zwemmen > regionale bijscholingen
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Licentiebeleid

•Beleid voor licenties wordt aangepast per 1 januari 
2019 (zie NTB site voor wijzigingen)

•Kernwoorden: toegankelijker + vriendelijker

•Kostenverlaging voor clubs en trainers

•Bredere bijscholingsmogelijkheden

•Bijscholingspunten te behalen door zelf te organiseren

NEDERLANDSE TRIATHLON BOND10NTB Opleidingen



#wijzijntriathlonNL

• Suggesties en ideeën zijn altijd welkom 

•Opleiden een taak voor bond en club

• In workshop vanmiddag, staat het zijn/worden van 
een leervereniging centraal 
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Trainerscongres
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plenair en praktijksessie



Wie hiervan is de volgende opgeleide  
triathlontrainer?
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Nederlandse Triathlon Bond

Papendallaan 49

6816 VD  Arnhem

T 085  070 1800

info@triathlonbond.nl

Bedankt voor de aandacht !!

mailto:info@triathlonbond.nl

