
  

      
Assistent-trainer wandelsport (= niveau 2) 
 

Als assistent-trainer wandelsport ga je aan de slag met een groepje wandelaars. De 

oefenstof krijg je van een zelfstandig wandelsporttrainer. Je bent de rechterhand van 

de trainer. Je leert de fijne kneepjes van het vak door intensief met hem of haar samen 

te werken. Ben je ambitieus? Dan wil je vast doorstromen naar niveau 3. Logischerwijs 

is deze opleiding daartoe de perfecte opstap. 

 

 

De assistent–trainer wandelsport is in staat om: 

 de instructie over te nemen van de hoofdtrainer; 

 een analyse (observatie) te maken aan de hand van een lijst met aanwijzingen over 

de wandeltechniek; 

 een taak te verrichten in relatie tot een evenement (ondersteunt organisatie); 

 een reflectieverslag op te stellen van een deel van de wandelsporttraining. 

 

 

Voor wie?   

Startende trainers. 

 

Toelatingseisen 

 16 jaar of ouder 

 

Studiebelasting in uren:  

 contacturen 16  

 zelfstudie 30  

 praktijkuren (op de praktijklocatie) 6 

 

Middelen en materialen 

KWBN maakt gebruik van een Elektronische Leer Omgeving (ELO). Informatie en sportfolio 

zijn daarin opgenomen. Daarnaast is de reader assistent-wandelsporttrainer in PDF-formaat 

beschikbaar.  

 

De praktijkuren voldoe je bij voorkeur bij een zelfstandig trainer wandelsport (= niveau 3). 

 

Kosten  

€ 250,- voor KWBN-leden | € 295,- voor niet-leden 

 

  



  

 

 

 

 

Diplomering 

Het door NOC*NSF erkende diploma assistent trainer wandelsport wordt verstrekt indien: 

 alle in te leveren (praktijk)opdrachten binnen de afgesproken periode zijn 

goedgekeurd;  

 je 100% aanwezig bent geweest op de 2 contactdagen; 

 de Proeve van Bekwaamheid 2.1 ‘Assisteren bij trainingen’ positief is afgerond; 

 de Proeve van Bekwaamheid 2.3 ‘Assisteren bij een activiteit’ positief is afgerond. 

(Proeve 2.2 maakt geen onderdeel uit van deze opleiding) 

 

Organisatie 

Zie voor data, tijd en locaties ons actuele opleidingsaanbod. 

 

Inschrijven  

Individueel, via het online inschrijfformulier assistent-trainer wandelsport.  

De inschrijfformulieren tref je aan bij ons actuele opleidingsaanbod. 

 

Vul op het formulier je gegevens in en voldoe direct je betaling.  

 

Wil je meerdere personen tegelijk inschrijven of een groep aanmelden op een zelf gekozen 

datum en locatie? Dat kan bij minimaal 8 deelnemers. Stuur dan een e-mail naar 

opleidingen@kwbn.nl met het verzoek om de opleiding assistent trainer wandelsport aan te 

vragen.  

 

https://www.kwbn.nl/pagina/wandeltrainers/actueel
https://www.kwbn.nl/pagina/wandeltrainers/actueel
mailto:opleidingen@kwbn.nl

