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Beste lezers van de kunstrijberichten en (wedstrijd) secretariaten, 

De komende periode wil KNSB opleidingen graag in kaart brengen welke wensen en behoeften er zijn met 
betrekking tot opleidingen bij verenigingen, baanverenigingen/baancommissies, Gewesten en andere betrokken 
partijen voor het komende seizoen. Ondanks de huidige situatie met corona, gaan wij er nu vanuit dat we in het 
land weer verschillende (fysieke) opleidingen kunnen aanbieden. Maar ook hebben we nu de mogelijkheid om 
verschillende delen van opleidingen online aan te bieden. En dat biedt kansen! 

Heeft jullie vereniging bijvoorbeeld een groep potentiele trainers die aan de slag wil met een bepaald niveau of 
kent jullie baanvereniging een groep belangstellenden voor een juryopleiding? Deze informatie willen wij graag 
ontvangen. Dit kan door het invullen van het inventarisatieformulier. Concrete wensen en behoefte (bij voorkeur 
ook het aantal belangstellenden) van opleidingen kunnen tot 15 augustus 2020 worden doorgegeven. Het liefst 
ontvangen we deze informatie zo snel mogelijk om alvast een eerste planning te kunnen maken en mogelijk zelfs 
intakegesprekken te plannen. 
 

Op basis van de uitkomsten uit deze inventarisatie wordt voor aanvang van het seizoen 2020-2021 de nieuwe 
KNSB Opleidingskalender samengesteld. De kalender, met het huidige opleidingsavond voor zowel trainers- als 
juryopleidingen is terug te vinden op KNSB.nl/opleidingen. Tevens vind je hier alle inhoudelijke informatie over 
elke type opleiding die wij aanbieden. 

Aanvraag opleiding op locatie (het opleidingspakket) 
Hebben jullie als vereniging(en) of baanvereniging 15 (of meer) personen belangstelling voor een opleiding? Dan 
behoort het aanbieden en organiseren van de gewenste opleiding op locatie ook tot de mogelijkheden. Informeer 
hiervoor vrijblijvend via opleidingen@knsb.nl. 

Contact 
Voor eventuele vragen kan je terecht bij Marieke Jonker via 088-48 92 000 of via opleidingen@knsb.nl 
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