
 

 

Bijscholing   Variatie in je nordic- en sportieve wandeltraining  

    Leer je eigen training afwisselend te maken met en zonder  
                                materiaal 
 

Niveau  2 en 3 
 
Datum   Zaterdag 18 april 2020  
 
Tijden   09.00 – 13.00 uur (incl. korte pauze) 
 
Locatie  Atletiekvereniging NOP 
 
Adres   Banterweg 2C, 8302 AC Emmeloord 
 
 
In deze bijscholing gaan we samen aan de slag om de oneindige mogelijkheden van oefenstof te 

ontdekken. Met én zonder materiaal. Het boekje ‘Variatie in je wandeltraining’ is de basis van deze 

bijscholing. Na afloop ga je vol ideeën naar huis en kun je zelf creatief verder met de basisoefenstof. 

 

Voor zowel beginnende als ervaren trainers blijkt het lastig steeds een gevarieerde en speelse training 

te verzorgen. In de praktijk worden daardoor vaak dezelfde soort oefeningen gegeven. Als trainer ben 

jij de persoon die variatie in trainings- en spelvormen aanbiedt, zodat de training blijvend aantrekkelijk 

is. Door af te wisselen, inspireer en motiveer je jezelf en je deelnemers tot meer, anders en beter. Dit 

kan al met hele eenvoudige middelen. Je leert creatief om te gaan met materialen; hierbij worden ook 

de nordic walking poles gebruikt. Voor de deelnemers aan jouw trainingen is het, na het volgen van 

deze bijscholing, elke keer een verrassing welke nieuwe variaties tijdens de training worden ervaren. 

 

Opleider 

Lysbet Faber is afgestudeerd aan de CALO en werkzaam als docent aan het CIOS te Heerenveen. 

Daar heeft zij de opleiding tot Seniorensportleider doorontwikkeld en geeft zij o.a. het vak Gezonde 

Leefstijl en MFA. Voordat Lysbet als docente ging werken, was zij jaren lang zelfstandige in het 

werkveld seniorensport. Lysbet krijgt positieve energie van het delen van kennis, zoals het lesgeven 

aan collega’s, het verzorgen van workshops en het geven van de AWI-opleiding tot wandelbegeleider, 

-instructeur en -trainer voor KWBN. 

 

Programma-indeling (dagdeel van ca. 4 uur): 

  15 minuten:  Opening (voorstellen/leerwensen) 

  60 minuten:  Theorie 

120 minuten:  Praktijkgedeelte 

  30 minuten:  Pauze of lunch en tijd voor het stellen van vragen 

  15 minuten:   Afsluiting 

 Trek je sportkleding aan! 

 

Aantal deelnemers 

Minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers. 

 

Licentiepunten 

Deelname aan deze bijscholing levert licentiehouders 2 licentiepunten op niveau 3 op. 



 

 

 

Kosten 

€ 40 per persoon, voor leden van de KWBN/Atletiekunie met een geldige trainerslicentie. 

€ 50 per persoon, voor leden van de KWBN/Atletiekunie. 

€ 70 per persoon, voor niet leden. 

 

Bedragen zijn inclusief thee/koffie en exclusief consumpties/lunch (zelf mee te nemen). 

Betaling vindt plaats bij doorgang van de bijscholing; je ontvangt dan een link om de 

deelnemersbijdrage over te maken.  

 

Inschrijven 

Online, via dit inschrijfformulier Bijscholing Variatie. 

 

Vragen 

Vragen kan je mailen naar bijscholing@kwbn.nl. 

 

https://fd8.formdesk.com/kwbn/variatie_in_je_nordic_sportieve_wandeltraining_inschrijfformulier_KWBN_bijscholingen
mailto:bijscholing@kwbn.nl

