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Informatie praktijkbegeleiding voor de cursist 

Waarom heb ik een praktijkbegeleider nodig? 
In de huidige opzet van de opleidingen van de Atletiekunie leert de cursist door het doen van praktische 

opdrachten, zoveel mogelijk op de eigen 'werkplek'. Cursisten worden door twee personen begeleid: de 

leercoach (opleider vanuit de Atletiekunie) en de praktijkbegeleider (begeleider vanuit de eigen vereni-

ging/omgeving). Praktijkbegeleiders zijn ervaren trainers die een cursist op een enthousiaste manier 

begeleiden tijdens het opleidingstraject. Ze begeleiden bij het uitvoeren van je trainingen, voeren reflec-

tiegesprekken en voorzien je opdrachten van feedback. Hierdoor helpt de praktijkbegeleider met het 

verzamelen van bewijslast om de Proeve van Bekwaamheid te halen. In samenspraak met je praktijk-

begeleider zoek je een geschikte leerplek binnen de vereniging. Als cursist ben je zelf verantwoordelijk 

voor het vinden van een praktijkbegeleider. 

Hoe vind ik een praktijkbegeleider? 
Vraag aan de trainerscoördinator (of de persoon binnen de vereniging verantwoordelijk voor het oplei-

den van trainers) of er al een praktijkbegeleider binnen de vereniging is opgeleid. Heb je deze persoon 

benaderd en wil hij jou begeleiden, geef hem op bij het inschrijven voor de opleiding.  

Wie kan er praktijkbegeleider worden?  
Een praktijkbegeleider is een ervaren trainer die in bezit is van een geldige trainerslicentie. De praktijk-

begeleider moet in principe in het bezit zijn van hetzelfde diploma als waar de cursist voor opgeleid 

wordt. Een trainer die de opleiding Basis Looptrainer 3 volgt zal worden begeleid door een praktijkbe-

geleider met een TLG of BLT3 diploma. Het kan zijn dat je een trainer hebt gevonden die nog geen 

trainerslicentie heeft. Dat is geen probleem want de trainer kan via Mijn Volta een trainerslicentie aan-

vragen.  

Hoe kan ik de praktijkbegeleider opgeven? 
Je kunt alleen een praktijkbegeleider invoeren die in het bezit is van een trainerslicentie. Tijdens de 

inschrijfprocedure voer je het lidnummer van je praktijkbegeleider in. Wacht totdat de naam van de 

praktijkbegeleider verschijnt en klik op de naam. Daarna kun je de inschrijving afronden.  

 


