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Schaats- en Inlineskate trainer niveau 1 – online of fysiek 

Alle disciplines 

De functie van een trainer niveau 1  

Als gediplomeerd schaats- en inlineskatetrainer niveau 1 bied je ondersteuning aan trainers niveau 2 

of 3 bij het geven van lessen, trainingen, diplomaschaatsen of inlineskaten. De schaats- en 

inlineskatetrainer niveau 1 draagt geen eindverantwoordelijkheid, het werk is vooral gericht op de 

sportieve sfeer en veiligheid van de sporter en sportomgeving. De schaatstrainer niveau 1 beschikt 

over de basiskennis van het schaatsen of inlineskaten. 

 

Wat leer ik in de opleiding? 

In de niveau 1 opleiding word je opgeleid tot beginnend trainer binnen de vereniging. Je leert hoe je 

op een leuke en speelse manier (FUN) kunt assisteren bij trainingen & activiteiten waardoor kinderen 

plezier krijgen in het schaatsen en inlineskaten.   

Bijeenkomsten 

In de bijeenkomsten verkrijg je met name theoretische kennis over de basisprincipes van didactiek, 

pedagogiek, techniek van het schaatsen of inlineskaten en de veiligheid op en rondom de baan. 

De volgende onderwerpen worden in de bijeenkomsten behandeld:  

• Veiligheid (fysiek en psychosociaal)  

• Didactiek 

• Pedagogiek 

• Materiaal 

• Lesgeven aan de hand van een uitgewerkt lesplan 

 

E-learning 

Tijdens de opleiding wordt er gewerkt met twee e-learning modules die je zelfstandig moet 

doorlopen: 

• E-learning ‘Een beetje opvoeder’ 

• E-learning ‘Wat is schaatsen’ of ‘Wat is inline’ (optioneel) 
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Bijeenkomsten (online of fysiek) 

Deze opleiding wordt zowel online als fysiek op locatie aangeboden. 

• Indien de opleiding online wordt aangeboden bestaat de opleiding uit 4 bijeenkomst van 1,5 

uur. Deze bijeenkomsten worden via Zoom aangeboden. 

• Indien je de opleiding op locatie volgt, bestaat de opleiding uit 2 bijeenkomsten van 3 uur. 

 

Opdrachten en de stage 

Tijdens de opleiding volg je de bijeenkomsten, maar ga je ook aan de slag in jouw vereniging. In ieder 

geval voer je onderstaande opdrachten uit tijdens een stage: 

• Geef de lessen zoals beschreven in de uitgewerkte lesplannen 

• Vraag toestemming aan de ouders en de sporters om een video te maken 

• Laat tijdens de lessen een videofragment van jezelf maken en lever deze in bij de docent 

 

Tijdens de bijeenkomsten worden de verschillende opdrachten door de docent uitgelegd en krijg je 

handige tips en trucs om deze opdrachten goed uit te voeren. 

 

Voorwaarde voor deelname 

• De minimum leeftijd voor deze opleiding is 12 jaar.  

 

Opleidingskosten 
De kosten voor de ST-1 opleiding zijn te vinden op de website KNSB.nl/opleidingen/praktische-

informatie/prijzen-en-webshop. 

 

Inschrijven 
Op de website mijn.knsb.nl/agenda vind je een overzicht van alle startende opleiding terug. Houdt de 

agenda daarom goed in de gaten! 

Staat jouw opleiding er niet tussen? Geef dan je interesse voor jouw opleiding door, door in te loggen 

in Mijn KNSB. Klik op ‘Mijn gegevens’, kijk bij ‘Mijn voorkeuren’ en selecteer daar de desbetreffende 

opleiding. Je ontvangt dan een mail als jouw opleiding gepland staat.  

 

Vragen & contact 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de KNSB afdeling Opleidingen. Via e-mail naar 

opleidingen@knsb.nl of via telefoonnummer 088-48 92 000. 
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