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Algemeen 
Een cursist heeft zich aangemeld voor een opleiding. Tijdens de opleiding worden er door de NBB 
workshops georganiseerd. Deze workshops worden gegeven door experts. De expert (aangesteld vanuit de 
NBB) beschikt over de inhoud van de betreffende workshop. 
 
Kerntaken 
De cursist werkt in de praktijk aan de kerntaken van de betreffende opleiding (zie hiervoor de Proeve van 
Bekwaamheid protocollen + toetsplannen). Kennis en vaardigheden doet hij / zij op o.a. tijdens de workshops. In 
de praktijk probeert de cursist deze zoveel mogelijk toe te passen. 
 
Aantal workshops 
Het aantal workshops hangt af van het niveau. De data van de workshops worden afgestemd met een 
organiserende club/rayon, rekening houdend met de beschikbaarheid van de locatie. Voorafgaande aan de 
informatiebijeenkomst van de opleiding zijn (bij voorkeur) alle data van de workshops vastgelegd en bemand met 
een expert. Cursisten melden zich definitief voor een opleiding aan zodra de planning definitief is en krijgen 
voorafgaande aan de workshops een leercoach toegewezen.  
 
Aanstelling 
De NBB benadert een expert voor een te geven workshop. De expert heeft een TB of BT4 opleiding bij de NBB 
gevolgd (zeker voor de TTC-workshops). Voor de lesgeefworkshops wordt bij voorkeur een expert aangesteld 
die tevens een lesbevoegdheid heeft. M.b.t. de andere workshops kan een expert worden aangesteld die  een 
opleiding op niveau 5 heeft, of over voldoende competenties beschikt om de workshop te geven (bv. in het geval 
van sportpsychologie of sportgezondheidsleer). 
De expert doet aan deskundigheidsbevordering en richt de workshop volgens de competentiegerichte methode 
in. Hij/zij is op de hoogte van de ontwikkelingen m.b.t. het betreffende kennisgebied. De expert ontvangt ruim 
voor aanvang van de te geven workshop alle benodigde informatie van het bondsbureau: inhoud van de 
workshop, deelnemerslijst, datum, het adres van de locatie, etc. 
 
Functie en taken van een expert 
De expert dient zich voor te bereiden op de betreffende workshop. De leerstof die minimaal aan bod moet 
komen staat in de Handleiding Workshops. De expert dient minimaal 70% van de leerstof te halen uit de readers 
(die zijn afgeleid van de boeken  “Jeugd Trainer Basketball”, Trainer A en Trainer B van de NBB). De expert kan 
30% van de leerstof zelf bepalen. Hierbij kan de expert uitwijken naar bepaalde visies t.a.v. de onderwerpen. 
Van de expert mag worden verwacht dat hij de leervragen van de cursisten centraal stelt tijdens de workshops. 
 
De invulling van de workshops hangt ook af van de inbreng van de cursisten. Van de cursist wordt dan ook 
verwacht dat hij/zij zichzelf voorbereidt op de inhoud van de workshop. Dit houdt in dat de cursist zelf een aantal 
leervragen bedenkt en die voorafgaande aan de workshop inlevert bij de expert (bij voorkeur via mail in de week 
voorafgaande aan de workshop). Aan de hand van deze vragen zal de workshop door de expert worden 
ingevuld. 
 
Algemene kernmerken m.b.t. de inhoud van de workshops 
Niveau BT2 

Bij de opzet van de workshops is gekeken naar de kennis en vaardigheden die een trainer/coach op niveau 2 
nodig heeft om goed te kunnen functioneren (zie voor de formele eisen de Proeven van Bekwaamheid).  
Een cursist op niveau 2 wordt opgeleid tot assistent-trainer/coach. Dit betekent meer concreet dat hij onder 
verantwoordelijkheid van een trainer een team begeleidt en assisteert tijdens trainingen en wedstrijden.  
Om deze rol goed te kunnen vervullen, zal hij zich de in deze opleiding naar voren gebrachte basiskennis en 
vaardigheden van basketballtrainers eigen moeten maken.  
 
Niveau BT3/4 

Bij de selectie van de inhoud van de workshops is gekeken naar de kennis en vaardigheden die een trainer op 
niveau 3/ 4 nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Een cursist op niveau 3 /4 wordt opgeleid tot trainer / 
coach. Dit betekent dat hij de leiding en verantwoordelijkheid van een team heeft en traint en coacht tijdens 
trainingen en wedstrijden. Om deze rol goed te kunnen vervullen, zal hij zich verdiepen in de kennis t.a.v. de 
kenmerken en vaardigheden van basketballtechnieken en tactieken. Hij zal daarnaast aankomende trainers 
begeleiden. Ook zal hij inzicht moeten hebben in verschillende manieren hoe basketballers hun (top)sport 
beleven. Een cursist op niveau 4 zal daarnaast sturing moeten geven aan een begeleidingsteam die 
talentontwikkeling ondersteunen en deels uitvoeren. Taak van een BT4-er is hoger naarmate het niveau hoger 
ligt. 
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Opbouw van de workshops 
 
Inhoud 

De meeste workshops tijdens de opleidingen zijn praktijk-workshops, waarbij voorbeelden worden gegeven in 
een sportzaal. De cursisten worden verzocht om in sportkleding verschijnen en een basketball mee te nemen, 
zodat ze actief kunnen deelnemen. Tijdens de workshops komen de leervragen van de cursisten aan de orde. 
De opgedane kennis tijdens de workshops en de opdrachten worden verwerkt in een verslag en moeten 
terugkomen in het portfolio. 
 
Verder is het aan de expert om duidelijk de volgende methodisch didactische aanpak bij de cursist duidelijk te 
maken: op welke wijze kun je de theorie vertalen naar de praktijk, m.a.w. welke oefenvormen zijn van 
toepassing. Daarnaast kan de cursist van te voren aan de expert gerichte leervragen stellen n.a.v. het thema / 
workshop. 
 
De opbouw van de workshop is in het algemeen; 

-  De uitleg van de techniek / tactiek en het laten ervaren ervan door de cursist. 
- Het aanbod en de toepassing van de techniek / tactiek in didactische werkvormen (oefenstof).  
- Het inspelen op gestelde vragen. 

 
Bij het geven van de oefenstof door de expert, wordt rekening gehouden met de opbouw: 

- Enkelvoudig naar complex; 
- Gemakkelijk naar moeilijk;  
- Statisch naar dynamische werkvormen. 

 
De oefeningen dienen te voldoen aan de context van:  
 - toepassen in spelsituaties. 

- werken in wedstrijdvormen 
 
Er zijn ook workshops die theoretisch van aard zijn, dit wordt in het rooster aangegeven.  
 
Beoordelen van de gegeven opdrachten 
Bij voorkeur geven de expert ook een opdracht aan de cursisten, dit is echter niet verplicht. De expert dient de 
opdracht zelf te beoordelen en de cursist neemt deze op in zijn portfolio.  
 
Duur van een workshop. 
Een workshop duurt over het algemeen 3 tot 4 uren. 
 
 
De kilometer vergoeding is van toepassing volgens de NBB normen, als ook de vergoeding.  


