
Reglement Trainers cursussen  
 
Beste volleybal (assistent) trainers,  
 
Flash is trots op haar vele verenigingstrainers. De vereniging wil dat trotse gevoel extra benadrukken 
door het aanbieden van VT2/VT3 trainerscursus.  
Hieronder geven wij uitleg over de opzet en inhoud van de cursussen met de daarbij behorende voorwaarden. 
 
VT2 
Deze VT2-opleiding leidt trainers op voor het trainerschap in de breedtesport. Een VT2- trainer is werkzaam bij 
recreanten, jeugd en/of senioren tot en met de 2e klasse van de regio. 
In de VT2-opleiding wordt aandacht besteed aan het opbouwen van een training, er wordt ingegaan op methodiek 
en didactiek en bovendien worden alle volleybaltechnieken behandeld. De opleiding bereidt je voor op het doen van 
PvB (Proeve van Bekwaamheid) Training Geven van de Nevobo. Als je deze PvB met goed gevolg hebt gedaan, 
ontvang je het officiële trainersdiploma en de licentie van de Nevobo 
 
De cursus voor VT2 trainer (t/m 2de klasse) duurt ongeveer 4 maanden en bestaat uit 2 delen: 

• 4 a 5 bijeenkomsten waarin opdrachten worden besproken en nieuwe stof wordt aangeboden waar de 
volgende opdrachten mee uitgewerkt kunnen worden; 

• Proeve van Bekwaamheid (examen), het geven van een training. 
• Wedstrijd coachen – Optioneel  
• Assisteren bij een activiteit – Optioneel  

 
Om in aanmerking te komen voor het volgen van een VT2 opleiding ben je minimaal 15 jaar, lid van de Nevobo, geef 
training aan en beschikt over een geschikte trainingsgroep. 
De kosten van deelname zijn €350,- (€375,- incl. jaarlicentie Kennisplatform Dotcomscope).  
 
VT3  
De opleiding VT3 leidt op tot een zelfstandige volleybaltrainer die werkzaam is binnen de breedtesport. Het 
werkterrein van de volleybaltrainer 3 is de Volleybalvereniging en richt zich op het coachen, trainen van 
(jeugd)teams tot en met de regiodivisie. 
 
De opleiding kent een persoonlijke leerroute die wordt gebaseerd op de voorkennis en ervaring van de deelnemer. 
Je maakt een startscan waarna je in het startgesprek met je opleider bespreekt hoe jouw leerroute eruit ziet. Jouw 
leertraject bestaat uit opdrachten die je uitvoert met je eigen team. Ter ondersteuning van de opdrachten wordt een 
aantal workshops georganiseerd waar je kennis kunt opdoen over een aantal onderwerpen. 
De opleiding tot Volleybaltrainer 3 kent vier Proeven van Bekwaamheid (PvB’s). Voor het behalen van je licentie zijn 
er twee verplicht: 3.1 training geven en 3.2 wedstrijd coachen. 
 
De VT3- opleiding kost €650,- per deelnemer  
 

Bij het behalen van beide diploma’s ontvang je automatisch een trainerslicentie voor 4 jaar. Na die 4 jaar verloopt je 
licentie als je er niets aan doet. Je dient namelijk zelf punten voor licentieverlenging te behalen en zelf je 
licentieverlenging aan te vragen. Wanneer je in die 4 jaar minimaal 20 licentiepunten behaalt, dan kun je je licentie 
weer verlengen voor 4 jaar. In de uitleg van het licentiesysteem staat precies hoe dit werkt, waar je punten voor 
kunt krijgen en hoe je je aanvraag in kunt dienen. 
  



Cursuskostenregeling Volleybalvereniging Flash 

 
De trainer/lid kan in aanmerking komen voor een cursuskostenvergoeding. Wanneer in overleg met de vereniging 
een cursus of cursusonderdeel wordt begonnen, dient de trainer/lid hiervoor een kostenbegroting voor te leggen. 
Tot de cursuskosten worden alle direct aan de cursus gerelateerde kosten, opleidingskosten, literatuur, 
examenkosten en verblijfskosten gerekend. Voor het in aanmerking komen van de vergoeding van de cursuskosten 
zijn de volgende criteria van belang: 

• Relatie met huidige en toekomstige functie 
• Hoogte van de kosten 

 
Flash betaalt alle kosten voor de VT2 cursus waarbij de trainer voor tenminste 3 seizoenen training blijft geven bij 
Flash. Indien de trainer/lid het lidmaatschap beëindigt, dient de trainer/lid de reeds gemaakte cursuskosten terug te 
betalen aan de vereniging volgens onderstaande regeling: 

- 100% van het huidige seizoensjaar (“t-1”) 
- 50% van seizoensjaar t-2 
- 20% van seizoensjaar t-3 

 
Voor de VT3 cursus betaalt Flash 50% van de cursuskosten. Ook hier geldt de regeling voor tenminste 3 seizoenen 
training geven en dienen de door de vereniging reeds gemaakte cursuskosten op de volgende wijze te worden 
vergoed: 

- 100% van het huidige seizoensjaar (“t-1”) 
- 50% van seizoensjaar t-2 
- 20% van seizoensjaar t-3 

 

 

Voorschotten worden teruggevorderd middels een automatische incasso. 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Nieuwleusen,  

 

Namens Volleybalvereniging Flash Nieuwleusen 

 

 

-----------------------------   --------------------------- 

T. Meijerink (voorzitter)    

 

 
 

 
 
 
 


