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OPLEIDINGSPLAN 
 
Inleiding 
 
De NTB kent verschillende disciplines, zoals wintertriathlon, duathlon, triathlon (lange 
afstand en olympische afstand). Binnen de NTB vallen alle disciplines onder één 
opleidingsstructuur. Binnen de opleiding zijn wel disciplinespecifieke aspecten aanwezig. 
Het zwemmen, fietsen en lopen worden apart behandeld in de huidige structuur. 
De NTB heeft op dit moment een niveau één (triathlonbegeleider niveau 1) en een niveau 
drie opleiding (triathlontrainer niveau 3) die gevolgd kan worden. De niveau 1 opleiding is 
ontwikkeld in 2009 en is op dit moment aan de gang. Voor het ontwikkelen van de niveau 
vier cursus zijn op dit moment geen concrete plannen.   
 
Doelstelling TTN3 opleiding 
 
De TTN3 -opleiding heeft als doelstelling kader op te leiden voor de triathlonsport op 
recreatief of wedstrijd niveau. De triathlontrainer op niveau 3 (TTN3) kan zelfstandig 
functioneren bij het geven van lessen, trainingen, wedstrijden, testen en andere sportieve 
evenementen.  De taken van de TTN3 zijn vooral gericht op het methodisch/didactisch 
verantwoord handelen binnen een triathlonvereniging of regio. Ook vervult de TTN3 een rol 
bij het bewaken van waarden en normen (fair-play). De TTN3 draagt een 
eindverantwoordelijkheid over de triatleten die hij begeleidt. De TTN3 beschikt over 
basiskennis en -kunde van alle betreffende secties van de triathlonsport (zwemmen, fietsen 
en lopen).  
 
Plaats van de opleiding binnen de opleidingsstructuur van de NTB 
 
De opleiding TTN3 is de tweede van de triathlontechnische opleidingen.  De opleiding is niet 
noodzakelijkerwijs het begin van een start als triathlontrainer (EVC’S, dit zijn eerder of elders 
verworven competenties). De opleiding TTN3 neemt een vrij specifieke plaats in de 
opleidingsstructuur in. Het gaat hierbij vooral om de opleiding tot trainers bij de 
triathlonverenigingen.  
   
Competenties en kwalificatie 
 
Onder regie van NOC*NSF zijn twee landelijke, sporttak overstijgende profielen voor niveau 
3 ontwikkeld: een beroepscompetentieprofiel (BCP) en het kwalificatieprofiel (KP). Met het 
eerstgenoemde profiel als basis is een BCP voor de TTN3 opgesteld. Dit profiel bestaat uit 
de competenties die vereist zijn voor het functioneren van een ervaren triathlontrainer op 
niveau 3. 
Met het BCP TTN3 als vertrekpunt is het kwalificatieprofiel (KP) voor de TTN3 opgesteld. 
Het kwalificatieprofiel wordt gevormd door het totaal aan competenties waaraan een 
beginnend beroepsbeoefenaar op het betreffende niveau dient te voldoen.  
De proeven van bekwaamheid (PVB) zijn vervolgens afgeleid van het kwalificatieprofiel. De 
deelnemer die voldoet aan de PVB moet in staat worden geacht met voldoende kans op 
succes te gaan functioneren als beginnend beroepsbeoefenaar.  
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Elders/eerder verworven competenties 
 
Deelnemers aan de opleiding worden in de gelegenheid gesteld aan te tonen dat zij zich 
eerder en/of elders - in werk, beroepsopleiding etc. - reeds een of meer van de vereiste 
bekwaamheden hebben eigen gemaakt. Zij kunnen dit doen door bewijsstukken van de 
eerder en/of elders verworven (deel)competenties (EVC’s) op te nemen in het portfolio. 
Eventuele vrijstellingen van PVB’s worden uitsluitend verstrekt als de gehele competentie 
door bewijsstukken wordt afgedekt. EVC’s kunnen ook zonder vrijstellingen uiteraard wel 
zorgen voor (veel) tijdwinst op de totale studieduur.  
 
Werkwijze 
De opleiding TTN 3 omvat één startbijeenkomst en zeven Centrale Bijeenkomsten (CB’s), 
één bijeenkomst voor de afname van de Proeven van bekwaamheid (examen), activiteiten in 
het kader van de beroepspraktijkvorming, zelfstudieactiviteiten d.m.v. praktijkopdrachten 
waarvan de uitvoering meestal in de BPV plaatsvindt en een aantal gesprekken met de 
leercoach die de begeleiding verzorgt in het te volgen leerproces. 
 
Er wordt in de opleiding gebruik gemaakt van een aantal begeleidingsinstrumenten, te 
weten: competentiescan, lesvoorbereidingsformulier, reflectieformulier d.m.v. startmethode, 
POP-formulier en portfolio om bewijzen per PVB-deel te verzamelen. De praktijkopdrachten 
die zijn opgenomen in de syllabus geven de cursist richting in het ontwikkelen van de 
beheersingscriteria, uitmondend in de competenties van de TTN3. Het volgen van de 
Centrale Bijeenkomsten (CB’s) in workshopvorm laat de cursist ervaren en leren hoe hij/zij 
kan omgaan met de leerstof uit de Syllabus en de literatuurlijst. De gesprekken met de 
leercoach geven de cursist uiteindelijk de ruimte om een persoonlijke leerroute uit te 
stippelen. E.e.a. vindt natuurlijk plaats in samenspraak met de praktijkbegeleider (PB’er), die 
een niet te onderschatten rol vervult binnen deze gehele cursus. 
 
Organisatie 
 
De Nederlandse Triathlon Bond is verantwoordelijk voor de organisatie van de opleiding 
(aanwijzen opleiders, regelen van accommodaties, leveren van leermaterialen, e.d.) 
 
Voor de uitvoering van de opleiding TTN3 zijn opleiders noodzakelijk die de volgende rollen 
kunnen vervullen:  
 De rol van docent/expert 
 De rol van (traject)begeleider 
 De rol van praktijkbegeleider 
 De rol van assessor 
 
Deze rollen kunnen door één of meerdere opleiders worden vervuld.  
De NTB zorgt voor selectie en passende (bij)scholing voor genoemde rollen.  
 
Leer- en ontwikkellijnen (opleidingsinhoud)  
 
Het opleidingsplan van de TTN3 is gebaseerd op een aantal tevoren ontwikkelde 
documenten, te weten: 
 
 Het kwalificatieprofiel voor de TTN3 
 De proeven van bekwaamheid voor de TTN3 
 Het document ‘Visie op leren en opleiden binnen de NTB’  
 Opleidingsplan TTN3 
 Verschillende ontwikkelde formulieren (formats) waarmee cursist moet werken, dit zijn: 

a. Competentiescan, voor de start van de cursus te maken; 
b. Lesvoorbereidingsformulier; 
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c. Lesgeef evaluatie formulier; 
d. Reflectieformulier, d.m.v. start methode 
e. POP-formulier, 
f. Portfolio, cursist dient zich aan de gegeven volgorde te houden  

 
De didactische vormgeving van de opleiding bestaat uit een zo effectief mogelijke mix van 
verschillende vormen van leren en opleiden, zoals vermeld in het document ‘Visie op leren 
en opleiden binnen de NTB’. Kort samengevat komt dat neer op een mix van: 
 

 Korte inleidingen 
 Praktijkopdrachten 
 Workshops (interactief leren) 
 Samenwerkend leren (het uitvoeren van opdrachten in kleine groepjes) 
 Praktijkgestuurd leren (BPV) 
 Onderzoekend leren d.m.v. (E-learning/ studieboeken die verschaft worden, readers, via 

internet zoeken en boeken op literatuurlijst). 
 
De vereiste competenties zijn gebaseerd op onderliggende kennis op de volgende terreinen: 
 

 Elementaire methodiek/didactiek. 
 Techniek van de verschillende disciplines (zwemmen, fietsen, lopen) 
 Veiligheid 
 De organisatie van evenementen, testen of trainingswedstrijden 
 Materialen en andere hulpmiddelen 
 Omgangskunde en leidinggeven 
 Inspanningsfysiologie en trainingsleer 

 
Beschikbare leermaterialen: 
 

 Syllabus (met o.m. deel zwemmen, fietsen en lopen) 
 Portfolio met eerder genoemde formats en tabbladen per PVB. 
 Alle internetsites waar relevante informatie te vinden is met betrekking tot trainen en 

coachen 
 
 
Opleidingstermijn 
 
De maximale opleidingstermijn is 2 jaar vanaf de eerste bijeenkomst. 
 
 
Proeven van Bekwaamheid 
 
Er zijn voor de opleiding TTN 3 vijf proeven van bekwaamheid (PVB) geformuleerd: 
 
PVB 3.1: Geven van lessen / trainingen. 
PVB 3.2: Coachen bij wedstrijden / toetsen. 
PVB 3.3: Organiseren van sportactiviteiten. 
PVB 3.4: Aansturen triathlontechnisch kader. 
 
 
Wijze van beoordeling PVB’s en verdeling van de kerntaken (KT) en competenties over de 
vijf PVB’s: 
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Onderdelen PVB PVB 
3.1 

PVB 
3.2 

PVB 
3.3 

PVB 
3.4 

Planningsinterview X    
Procesbeoordeling X    
Productbeoordeling X X X X 
Reflectie-interview X X  X 
KT Competenties PVB 

3.1 
PVB 
3.2 

PVB 
3.3 

PVB 
3.4 

1 Stimuleren sportieve ontwikkeling van sporters X X X  X 
2 Geven van de trainingen/ lessen  X    
3 Coachen bij wedstrijden/ toetsen  X   
4 Afnemen vaardigheidsproeven, toetsen e.d.     
5 Organiseren sportactiviteiten   X  
6 Aansturen sporttechnisch kader     X 

 
 
Toelichting 
 
PVB 3.1  
De opdracht bestaat uit het maken van een jaarplan, een les- of trainingsvoorbereiding, het 
geven en evalueren van een les of training waarbij tevens zichtbaar is hoe de kandidaat 
triatleten stimuleert ten aanzien van hun sportieve ontwikkeling. Het jaarplan en de 
voorbereiding worden als producten (onderdelen van het portfolio) beoordeeld. In het 
planningsinterview voorafgaand aan de training wordt ingegaan op de voorbereiding in 
relatie tot het jaarplan. In het reflectie-interview evalueert de kandidaat de les en wordt 
nagegaan welke overwegingen ten grondslag liggen aan het gedrag van de kandidaat.   
 
PVB 3.2 
De opdracht bestaat uit het samenstellen van een map met authentieke bewijsstukken over 
uitgevoerde opdrachten over het coachen tijdens wedstrijden of toetsen waarbij tevens 
zichtbaar wordt hoe de kandidaat (triathlontrainer in opleiding) de sportieve ontwikkeling van 
de triatleet stimuleert. Dit product (onderdeel van het portfolio) wordt beoordeeld. In het 
reflectie-interview wordt nagegaan welke overwegingen ten grondslag hebben gelegen aan 
het gedrag van de kandidaat.     
 
PVB 3.3  
De opdracht bestaat uit het samenstellen van een map waarin authentieke bewijsstukken 
zijn opgenomen over de organisatie van een activiteit en de stimulering van de sportieve 
ontwikkeling van de sporters. Dit product (onderdeel van het portfolio) wordt beoordeeld.  
 
PVB 3.4  
De opdracht bestaat uit het samenstellen van een map waarin authentieke bewijsstukken 
zijn opgenomen over het aansturen van triathlontechnisch kader tijdens een sportactiviteit. 
Dit product (onderdeel van het portfolio) wordt beoordeeld. In het reflectie-interview wordt 
nagegaan welke overwegingen ten grondslag hebben gelegen aan het gedrag van de 
kandidaat.     
  


