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Overzicht kenmerken trainersopleidingen NBB 
 

Basketball Trainersopleidingen 

 
Niveau 2 (BT2) 
Voorwaarden deelname: lid NBB, minimaal 14 jaar 
Soort opleiding: interne opleiding bij en door de vereniging, maatwerk mogelijk; 

examen (proeve van bekwaamheid, PvB) via de NBB 
Opleiding organiseren: in afstemming met afdelingscommissie of Brenda James 
Kosten: organiserende vereniging zorgt voor accommodatie en catering, 

kosten per deelnemer bedragen € 150,- voor de PvB, overige kosten 
afhankelijk van experts die vanuit de vereniging ingezet kunnen 
worden of niet. 

Contact: Noord: Ben Wiersema, Oost: Steven Teunissen, Zuid: Ad de Laat, 
West: afdeling West, Noord-Holland: Anita Herrema, NBB 
bondsbureau: Brenda James. 

Informatie: website NBB en procedure interne BT2-opleiding 
 

 

Niveau 3 (BT3) 
Voorwaarden deelname: lid NBB, minimaal 16 jaar; BT2 niet vereist, bij geen BT2 krijgt 

deelnemer een intakegesprek 
Soort opleiding: organisatie door de NBB of (deels) interne opleiding bij en door de 

vereniging, maatwerk mogelijk (van individueel traject tot aan 
combinatie BT2 en BT3 bij een vereniging); PvB via de NBB 

Opleiding organiseren: in afstemming met afdelingscommissie of Brenda James 
Kosten: indien de opleiding wordt georganiseerd door de NBB bedragen de 

kosten € 650,- per deelnemer voor de opleiding, € 100,- voor de 
intake en € 225,-voor de PvB. Indien de vereniging (een deel) zelf 
organiseert, kunnen de kosten voor de opleiding lager zijn, kosten 
PvB blijven gelijk. 

Contact: Noord: Ben Wiersema, Oost: Steven Teunissen, Zuid: Ad de Laat, 
West: afdeling West, Noord-Holland: Anita Herrema, NBB 
bondsbureau: Brenda James. 

Informatie: website NBB, aanmelden als belangstellende 
 

 

Niveau 4 (BT4) 
Voorwaarden deelname: lid NBB, minimaal 18 jaar; deelnemer krijgt altijd een intakegesprek 
Soort opleiding: organisatie door de NBB, individueel traject is mogelijk; PvB via de 

NBB 
Opleiding volgen: aanmelden als belangstellende 
Kosten: Intakegesprek € 100,-, opleiding € 1.350,- en PvB € 650,- per 

deelnemer 
Contact: Brenda James 
Informatie: website NBB  
 

 

Aanbod  cursussen & bijscholingen 
Kijk voor het huidige aanbod op de website van de NBB: 

 Aanbod cursussen 
 Clinics & bijscholingen 
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