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ALGEMENE INFORMATIE OVER DE OPLEIDING TOT TENNISLERAAR KSS NIVEAU 3 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. Ook op clubniveau zal met
verschillende doelgroepen geleerd kunnen (moeten) worden in het kader van in de praktijk leren/oefenen. 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 die:
1. les kunnen geven aan spelers van alle leeftijden van niveau 9 t/m 6;
2. samen kunnen werken met vrijwillig kader;
3. activiteiten kunnen organiseren;
4. voortgangsrapportages over tennissers kunnen maken.
De opleiding is opgezet naar de richtlijnen van het Ministerie van VWS en heeft tevens de goedkeuring van de ITF.
De kwaliteits-audit is gedaan door Calibris in opdracht van VWS en NOC*NSF (niveau MBO).
Toelatingseisen
Tot de opleiding kunnen in principe worden toegelaten zij die:
1. in het bezit zijn van een diploma VMBO T of G niveau (MAVO 4) dan wel een daarmee gelijk te stellen
ontwikkelingsniveau kunnen aantonen;
2. in het jaar waarin de opleiding begint de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
3. beschikken over zowel een goede aanspeelvaardigheid als over de vaardigheid tactische situaties met de
basisslagen te spelen;
4. beschikken over de vaardigheid tot het geven van technisch geschikte demonstraties van de basisslagen; (De
realiteit leert ons, dat spelers met speelsterkte 7 t/m 9 zelden met goed gevolg de test afleggen. Het is echter
mogelijk dat door het niet deelnemen aan competities en toernooien iemand in principe een betere speelsterkte
heeft dan op het spelerspasje staat vermeld. Op basis hiervan sluiten wij spelers die in het verleden een
speelsterkte van 6 of hoger hebben gehad niet uit van deelname aan de test);
5. in het bezit zijn van, dan wel kunnen beschikken over een PC vanwege de Elektronische Leer Omgeving (ELO);
6. in het bezit zijn van een diploma Reanimatie en/of AED van bijv. de Nederlandse Hartstichting (aan te tonen voor
1-1-2020);
Het testen van de onder 3. en 4. genoemde vaardigheid vindt plaats op één van de nog nader te bepalen (test)dagen. Er is
er 1 in april, 1 in mei en 1 in juni en onder voorbehoud nog 1 eind augustus/begin september.
Testdag
Ca. 1 week voor de testdag ontvangt de kandidaat een oproep om voor te spelen.
De 1e testdag vindt plaats op maandag 8 april.
De 2e testdag vindt plaats op maandag 27 mei
De 3e testdag vindt plaats op donderdag 20 juni
Schrijf je nu in voor één van de testdagen kan via deze link: https://www.knltb.nl/overig/formulieren/overig/inschrijventestdagen/! De testdagen vinden plaats in Sportcentrum Oudenrijn in Vleuten de Meern.

Duur/omvang van de opleiding
In de winterperiode
24 bijeenkomsten van 8 uur
In de zomerperiode
9 bijeenkomsten van 6 uur.
Aanvang van de opleiding
De opleidingen beginnen in de 3e week van september 2019.
Cursusgeld
Het cursusgeld voor opleidingsjaar 2019-2020 wordt nog definitief vastgesteld.
Een indicatie o.b.v. de kosten van het huidige opleidingsjaar zijn ca. €2950,-.
e
Dit bedrag is inclusief boeken en de kosten voor de 1 mogelijkheid van de voorwaardelijke toetsen.
Per Proeve Van Bekwaamheid (PVB) dient men apart te betalen, zodra de PVB’s gaan starten later in het
opleidingsjaar. (Totaal €255,-)
Plaats
Hoewel daar voor 2019/2020 nog geen conclusies aan kunnen worden verbonden volgt onderstaand een overzicht van
de mogelijke opleidingen komend jaar:
Zaterdagopleidingen

Maandag

Woensdag

Vrijdag

Alpen a/d Rijn

Houten

Uithoorn

Houten

Veldhoven

Uithoorn

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 TL-3 heeft een stage onderdeel, zodat er nog meer in de praktijk wordt
geleerd.
Toetsing en PVB (=Proeve van Bekwaamheid)
Tijdens de opleiding worden de volgende voorwaardelijke theorietoetsen afgenomen:
Algemene Theorie & Sportgezondheidsleer, Didactiek/Psychologie, Techniek/Tactiek/Fysiek/Mentaal/Methodiek.
Deze toetsen dienen met een voldoende (6 of hoger) te worden afgesloten voor de PVB’s gestart kunnen worden.
Om het diploma Tennisleraar KSS 3 te behalen dient de kandidaat 4 PVB's met goed gevolg te hebben afgelegd:
KSS nummer 3.1: geven van trainingen/lessen (praktijk en portfolio);
KSS nummer 3.3: organiseren van activiteiten (portfolio) in combinatie met 3.4,
KSS nummer 3.4: aansturen van sportkader (portfolio) in combinatie met 3.3

