
 

  

 

INLINESKATELEIDER NIVEAU 2  

Inlineskaten 

De functie van een inlineskateleider  

Als gediplomeerd inlineskateleider niveau 2 bied je zelfstandig trainingen, lessen en andere 

verenigingsactiviteiten aan onder de verantwoordelijkheid van de aanwezige of afroepbare 

inlineskatetrainer-coach niveau 3. De inlineskateleider heeft vooral te maken met jeugd en 

recreatieve inlineskaters in verenigingsverband.  

 

Wat leer ik in de opleiding? 

Beginnende trainers starten met een opleiding op niveau 2. Deze opleiding heb je ook nodig om door 

te stromen naar een vervolgopleiding.  

In deze opleiding leer je hoe je verantwoord en zelfstandig training kan geven aan jeugd en 

recreatieve inlineskaters en hoe je andere verenigingsactiviteiten op een veilige manier kunt 

begeleiden. Jouw rol is om enthousiaste skaters de basisvaardigheden aan te leren en te verbeteren. 

Om dit te kunnen doen, wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan de skatetechnieken vanuit 

het KNSB Vaardigheidsconcept. Je leert hoe je deze op een positieve, leuke en goede manier over 

kan brengen aan jouw sporters.  

Opzet van de opleiding 

De niveau 2 opleiding kent drie verschillende fases, waardoor je de opleiding in jouw eigen tempo kunt 

doorlopen. De fases bestaan uit:  

1. Theoretische module 

2. Praktijk module 

3. Eindbeoordeling 

 
Theoretische module 

Het opleidingstraject start met het volgen van de theoretische module. In 9 workshops wordt door 

een KNSB opleider informatie gegeven over onderstaande onderwerpen. Dit zijn voornamelijk 

theoretische sessies die je na afloop ook nog eens kunt terugkijken. Daarnaast doorloop je een  

e-learning traject over didactiek en pedagogiek en word je bewust gemaakt van jouw rol als trainer 

door de Gedragscode dat in het teken staat van een Veilig Sportklimaat.  

De theoretische module sluit je af met een kennistoets dat je toegang geeft tot de praktijk module.  

Onderwerp Waar gaat het over 

Materiaal • Kennen van verschillende type skates 

• Onderhoud skates kunnen vertellen 

Lesgeven • Opstellen van lesvoorbereidingen 

• Uitvoeren van de lessen 

• Evalueren van de lessen 

https://knsb.nl/opleidingen/knsbvaardigheidsconcept/


 

  

 

Belasting en belastbaarheid • Hoe pas je de belasting en belastbaarheid toe in jouw 
lessen. Denk onder andere aan de grondmotorische 
eigenschappen en de verschillende energiesystemen. 

Organiseren van activiteiten • Deelnemen in een projectteam bij het organiseren 
van een evenement of activiteit in jouw vereniging. 

Mentale Module • Je leert om met zelfvertrouwen een training of les te 
verzorgen. 

• Je verkrijgt kennis over verschillende mentale 
aspecten. 

 
Wanneer je de kennistoets met een voldoende hebt behaald, geeft dit je toegang tot de praktijk 

module.  

 

Praktijk module 

De praktijk module bestaat uit: 

1.  Het volgen van workshops op locatie 

2. Stageperiode 

3. Intervisiebijeenkomst (online) 

4. Proef-eindbeoordeling 

 

Na het afsluiten van de theoretische module en jouw aanmelding voor de praktijk module kun je al 

beginnen met jouw stage bij een vereniging en voer je opdrachten in de praktijk uit.  

De onderwerpen die in de praktijk module aangeboden worden zijn: 

Onderwerp Waar gaat het over 

Het geven van (delen van) trainingen 
of lessen 

• Lesgeven 

• Aanleren basisvaardigheden via een methodische 
opbouw 

• Aanleren sport specifieke vaardigheden 

• Toepassen van spelvormen 

Elementaire schaats- of skatetechniek • Aanleren van de basisvaardigheden op het ijs of op 
de baan 

• KNSB Vaardigheidspaspoort 

• Aanleren van de techniek (starten, remmen, de bocht 
en het rechte eind) 

• Spelvormen 

 

Tevens wordt er een online intervisiebijeenkomst georganiseerd.  

 

De praktijk module wordt afgesloten met een proef-eindbeoordeling waar je voorbereid wordt op de 

eindbeoordeling en daarmee laatste fase van de opleiding.  

 



 

  

 

Tijdens de workshops krijg je van de docenten handige tips en trucs hoe je de opdrachten het beste 

kunt uitvoeren en informatie wat er precies van jou verwacht wordt. 

 

Eindbeoordeling 

Het laatste onderdeel van de opleiding is de eindbeoordeling. De eindbeoordeling van de ISL2 

opleiding bestaat uit: 

• Portfoliobeoordeling 

• Praktijkbeoordeling 

• Beoordelingsgesprek 

 

Voor de praktijkbeoordeling en het beoordelingsgesprek organiseert de KNSB afdeling opleidingen 

regionale beoordelingsmomenten waarvoor je jezelf kunt aanmelden.  

 

Tijdsinvestering  

Duur opleiding:       

Theoretische module:  9-weken periode met 1 workshop per week  

 Tijdsinvestering: 23 uur 

Praktijk module: 6-weken periode met 1 workshop per week 

 Tijdsinvestering: 15 uur  

Eindbeoordeling:  2 uur 

Studiebelasting:  50 uur 

Opdrachten/portfolio:  12 uur   

Voorbereiden eindbeoordeling:  3 uur 

 

Maximale inschrijftermijn ISL2 opleiding 

Deze termijn start vanaf de datum waarop de eerste workshop van de opleiding is georganiseerd.  

Vervolgens heb je 1 ½ jaar om de volledige opleiding (theoretische module, praktijk module en 

eindbeoordeling) af te ronden. 

 

Voorwaarde voor deelname 

• De minimum leeftijd voor deze opleiding is 16 jaar.  

• Je hebt een geschikte praktijkbegeleider* geregeld die jou observeert en beoordeeld in de 

praktijk. De praktijkbegeleider dient daarvoor een aantal formulieren in te vullen. 

 

* De praktijkbegeleider is een gediplomeerde trainer met minimaal het diploma Inlineskateleider niveau 2 (ISL2) 

diploma. Bij voorkeur is deze trainer ook in het bezit van een KNSB trainerslicentie. 

 
 
  



 

  

 

Opleidingskosten 
De kosten voor verschillende onderdelen van de ISL2 opleiding zijn te vinden op de website 

KNSB.nl/opleidingen/tarieven. 

 

Je kunt er voor kiezen om de volledige ISL2 opleiding in één keer af te nemen én te betalen. Nog 

steeds bepaal je met deze keuze jouw eigen leerplanning, dus wanneer je welke module volgt en 

afsluit. Het totaalbedrag valt alleen lager voor jou! 

 

Wil je nog steeds zelf de regie hebben wanneer je welke module volgt van de opleiding? Dat kan! We 

brengen dan ten opzichte van een afname van de volledige opleiding 10% per module meer in 

rekening.  

 

Inschrijven 
Op de website vind je de KNSB Opleidingskalender met alle opleidingen waarvoor je kunt inschrijven. 

Staat de opleiding die jij wilt volgen er niet bij, geef je belangstelling dan door aan de 

afdeling Opleidingen. 

 

Inschrijven voor een opleiding kan via de KNSB Webshop. Wanneer er binnen een vereniging 

minimaal 15 cursisten zijn, is het ook mogelijk om de ISL2 opleiding op locatie aan te vragen.  

Neem hiervoor contact op met een medewerker van de KNSB afdeling opleidingen. 

 

KNSB Trainerslicentie 
Nadat je het diploma niveau 2 hebt behaald ontvang je van de KNSB een gratis trainerslicentie voor 

de duur van één (1) jaar. Door de KNSB afdeling opleidingen word je na het behalen van jouw 

trainersdiploma hierover per e-mail geïnformeerd. Na dit gratis jaar ontvang je bericht dat je de 

trainerslicentie mag verlengen voor een periode van drie (3) jaar. Hiervoor worden de vastgestelde 

licentiekosten in rekening gebracht.  

 

Tijdens de opleiding is het mogelijk om een voorwaardelijk trainerslicentie aan te vragen. Dit type 

licentie geldt alleen wanneer je in opleiding bent en kan pas worden omgezet naar een volwaardige 

licentie op de datum dat je het trainersdiploma hebt behaald. 

 

De voorwaardelijke trainerslicentie kun je bestellen in de KNSB Webshop. 

 

Vragen & contact 
Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met de KNSB afdeling opleidingen (dinsdag t/m 

vrijdag). Via e-mail naar opleidingen@knsb.nl of via telefoonnummer 088-48 92 000. 

 
 

 

https://knsb.nl/opleidingen/praktische-informatie/prijzen-en-webshop/
https://knsb.nl/opleidingen/opleidingskalender/
https://opleidingenwebshop.knsb.nl/home/nl-nl/shop/section/25/technisch-kader-licenties
mailto:opleidingen@knsb.nl

