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ALGEMENE INFORMATIE OVER DE OPLEIDING TOT TENNISTRAINER KSS NIVEAU 4 2017/2018
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; Het toelatingscriterium tot de
Tennistrainer 4 opleiding is verscherpt naar minimaal speelsterkte 4/4. 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 2017;
5. in het bezit zijn van een geldige licentie (zie datum t/m op licentie)
Het testen van de onder 3. genoemde vaardigheid vindt plaats op één van onderstaande dagen:
maandag 10 april 2017
in Tenniscentrum Oudenrijn te Vleuten de Meern

inschrijving sluit als dag vol is maar zeker op:
3 april 2017

maandag 29 mei 2017
in Tenniscentrum Oudenrijn te Vleuten de Meern

22 mei 2017

donderdag 15 juni 2017
in Tenniscentrum Oudenrijn te Vleuten de Meern

8 juni 2017

Donderdag 31 augustus 2017
in Tenniscentrum Oudenrijn te Vleuten de Meern

24 augustus 2017

Testdag
Ca. 7 dagen voor de testdag ontvangt de kandidaat een oproep om voor te spelen.
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 2017.
Studiebelasting
Iedere cursist heeft verschillende studievaardigheden. Men dient te rekenen op 2 dagdelen thuiswerk naast de
opleidingsdag.
Cursusgeld
e
Het cursusgeld bedraagt € 2345,-- inclusief boeken, de kosten voor de 1 mogelijkheid van de voorwaardelijke
theorietoetsen. Voor een uitgestelde dan wel herkansing van de voorwaardelijke toets wordt € 34,00 gerekend.
Voor de 5 Proeven Van Bekwaamheid (PVB) dient men in één keer € 275,00 te betalen, dit zijn:
- PVB 4.1 Teamtraining
- PVB 4.1 Individuele Training
- PVB 4.2 Coachen van wedstrijden
- PVB 4.3 Sport technisch beleid
- PVB 4.4 Competentie ontwikkeling
Voor een eventuele herkansing van een Proeve Van Bekwaamheid betaalt men het daarvoor verschuldigde bedrag.
Plaats
Hoewel daar voor 2017/2018 nog geen conclusies aan kunnen worden verbonden volgt onderstaand een overzicht van
de mogelijke opleidingen komend jaar:
Vleuten de Meern (dinsdag)
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
men de PVB's kan doen.
Proeve van Bekwaamheid
Om het diploma Tennistrainer KSS 4 te behalen dient de cursist de PVB's voor alle onder 'doelstelling' genoemde
onderdelen met goed gevolg te hebben afgesloten.
Hierna kan de B licentie worden aangevraagd.

INSCHRIJVEN?
U kunt zich inschrijven voor de testdag via
‘MijnKNLTB’, onder ‘Mijn tennis’ >
Opleidingen > Inschrijven testdag.
Kosten: € 65,00

TESTPROCEDURE OPLEIDING TENNISTRAINER KSS NIVEAU 4
Op de landelijke testdagen wordt gekeken of je al dan niet kunt worden toegelaten tot de Opleiding Tennistrainer KSS
niveau 4.
Bij de test worden de vijf spelsituaties doorgenomen. Binnen die spelsituaties wordt gekeken naar de niveaubepalende
factoren zoals vastheid, tempo, vaart van de bal, variatie en velddekking. Betrouwbare slagen, gekoppeld aan overzicht
en goede beslissingen (indien van toepassing) zijn voor ons van doorslaggevend belang.
Baselinespel:
De kandidaat moet in staat zijn de drie hoofdbedoelingen (opbouwen, scoren en voorkomen van scoren) situatief toe te
passen. Daarbij dient de kandidaat de vaart, richting en eventuele balrotatie aan die bedoelingen aan te passen.
Service:
De eerste service dient voldoende druk te geven om ten minste cat. 4 spelers tot een voorkomen-van-scoren return te
dwingen. De kandidaat moet daarbij op de forehand en de backhand van de ontvanger kunnen plaatsen en ten minste
60% goed slaan.
De tweede service dient opbouwend met rotatie te worden gespeeld en eveneens geplaatst te kunnen worden.
Zowel de eerste als de tweede service moeten kunnen worden gecombineerd met oplopen en volleren (in enkelspel en
dubbelspel) zonder dat het percentage daaronder lijdt.
Return op service:
De kandidaat dient in staat te zijn de return aan te passen aan de kwaliteit van de service. Zowel geslagen als geblokte
returns worden gevraagd. Minstens 60% van de geplaatst returns dienen goed te zijn.
Oplopen en netspel:
De kandidaat dient betrouwbare approachslagen te kunnen gebruiken op ballen en in situaties die geschikt zijn om op te
lopen.
Hoge en lage volleys dienen zowel opbouwend als scorend te kunnen worden gebruikt. Bij (sprong)smashes en
dropvolleys moet sprake zijn van gecontroleerde slagen.
Spelen tegen de netspeler:
De kandidaat moet onder redelijke druk blijk geven van het maken van goede keuzes v.w.b. de passeerslagen cross,
langs-de-lijn en als lob.
Tijdens het combineren van de spelsituaties in het dubbel- of enkelspel wordt vooral gelet op de positionering en de
velddekking. Goed anticiperen op situaties is daarbij een pré.

Hoe?
De test wordt altijd in een tennishal afgenomen en gaat dus ongeacht weersomstandigheden door.
Je wordt uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de test in tenniskleding en op schoon tennisschoeisel verwacht.
Er is vooraf op speelsterkte ingedeeld en je staat in principe als een dubbel op 1 binnenbaan (soms 1 kandidaat meer
of 1 minder).
De beoordeling wordt door twee leercoaches/experts, verbonden aan de KNLTB opleidingen, onafhankelijk van elkaar
verricht. De reden van een eventuele afwijzing of toelating wordt geformuleerd op de daarvoor bestemde formulieren.
Een kopie van het testrapport krijgt u na de bekendmaking van het testresultaat mee. Afhankelijk van de uitslag krijg je
ook over het vervolg alle relevante informatie.

DE OPLEIDINGEN WORDEN IN HET OPLEIDINGSJAAR 2017/2018 BIJ VOLDOENDE INSCHRIJVING
VERMOEDELIJK GEGEVEN TE:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Vleuten-de Meern

Tenniscentrum Oudenrijn
op dinsdag van 08.00-17.15 uur.

