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Kunstrijleider niveau 2: 
 
De kunstrijleider niveau 2 opleiding is vernieuwd! Hij bestaat uit één theoretische en één 

praktijkmodule, dus je kunt met een module starten op het moment dat het jou uitkomt! 

 

In de kunstrijleider niveau 2 opleiding leer je hoe je verantwoord en zelfstandig training kan geven 

aan jeugd en recreatieve rijders en hoe je andere verenigingsactiviteiten op een veilige manier kunt 

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

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

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

brengen. 

 

De opleiding bestaat uit de volgende modules: 

1. Theoretische module 
De theoretische module bestaat uit acht online bijeenkomsten, waarin o.a. lesgeven, 
inspanningsfysiologie en mentale ontwikkeling aan bod komen. De module eindigt met een 
kennistoets. 

2. Praktijkmodule 
De praktijkmodule bestaat uit zes praktijkbijeenkomsten op het ijs en één online intervisie. 
Tijdens de praktijkmodule moet de cursist ook stagelopen. 

3. Eindbeoordeling 
Bij de eindbeoordeling wordt de trainer getoetst op drie proeven van bekwaamheid. 
 

Bij deze opleiding is het mogelijk om alleen de theoretische module of alleen de praktijkmodule te 

volgen. Je ontvangt dan een deelcertificaat. 

- Dinsdag 11 januari gaat de praktijkmodule in Nijmegen van start.   

Check hier de volledige planning en meld je hier gelijk aan. 

 

- Woensdag 12 januari gaat de theoretische module van start.  

Kijk hier voor de volledige planning en meld je hier aan. 

 

  

mailto:secretariaatSBK@knsb.nl
http://www.knsb.nl/
https://storage.knsb.nl/2021/12/fee607f9-programma-vervolgtraject-sl-2-kr-nijmegen-2021-2022.pdf
https://opleidingenwebshop.knsb.nl/home/nl-nl/shop/product/765/vervolgtraject-schaatsleider-niveau-2-opleiding-kunstrijden-nijmegen-2021-2022
https://storage.knsb.nl/2021/12/46a327c5-planning-sl-2-kr-theoretische-module.pdf
https://opleidingenwebshop.knsb.nl/home/nl-nl/shop/product/770/online-module-sl-2-opleiding-kunstrijden-start-12-januari-2021
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Kunstrijtrainer-coach niveau 3 – start 17 januari 2022 
 
Heb je de Schaatsleider niveau 2 kunstrijden opleiding gevolgd en wil jezelf blijven ontwikkelen als trainer? 
Doe dan mee aan de Kunstrijtrainer-coach niveau 3 opleiding.  
 
In deze opleiding leer je om zelfstandig training te kunnen geven, jaarplannen te schrijven voor trainingsgroepen, 

sporters te begeleiden bij wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten te organiseren. Daarnaast stuur je 

schaatsleiders aan en ben je verantwoordelijk voor een sfeer die sporters ruimte biedt voor een sportieve en 

positieve ontplooiing. 

 
De opleiding bestaan uit verschillende modules, namelijk: 

- Techniek 
- Choreografie 
- Lesgeven 
- Inspanningsfysiologie 
- Randvoorwaarden 
- Aansturen van kader 
- Mentale module 
- Intervisie 

 
De modules worden gedeelte online aangeboden en gedeeltelijk fysiek op locatie, zodat er een goede balans 
is tussen leren op het ijs, maar ook leren van achter je computerscherm. 
 
De opleiding gaat maandag 17 januari van start. Kijk hier voor de volledige planning. Let op, de planning is 
nog onder voorbehoud. Heb je interesse? Meld jezelf dan nu hier aan. 
 

mailto:secretariaatSBK@knsb.nl
http://www.knsb.nl/
https://storage.knsb.nl/2021/12/0183de63-programma-st3-kr-opleiding-2021-2022-onder-voorbehoud.pdf
https://opleidingenwebshop.knsb.nl/home/nl-nl/shop/product/772/kunstrijtrainer-coach-niveau-3-start-17-januari-2022

