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Pallas ‘67 opleidingen 
Trainers 

Inhoud 

u  Achtergrond 

u  Baan vs. Loopgroep 

u  Hoe word ik trainer? 

u  Welke opleidingen, waar en wanneer? 

u  Opleidingsbudget / beloning 

u  Aanmelding 
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Achtergrond 

u  Een goed kader is van vitaal belang voor Pallas ’67.  Het aanbieden van goede 
atletiektrainingen voor alle groepen is de basis. Als dit goed is, dan staat er 
een solide fundament voor een vitale club.  

u  In deze presentatie willen wij ingaan op de vraag hoe je nu assistent trainer 
of trainer kan worden bij Pallas ‘67. 

u  Je kan (assistent) trainer worden voor loopgroepen en/of voor de 
baanatletiek. 

u  Wandeltraining: 
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/trainer-en-coach/bijscholingen/
wandeltrainer  

Baan vs. loopgroep 

u  Bij baanatletiek is jouw aandachtsveld alle atletiekdisciplines die op de baan 
gedaan worden. Als baanatletiektrainer kan je trainingen geven aan groepen 
van alle leeftijden.  

u  Bij (assistent) trainer voor een loopgroep is jouw aandachtsveld alle 
looponderdelen in de atletiek van 800 m tot en met de 10 km op de baan, alle 
loopnummers op de weg, cross-country loopnummers, hardlopen 
op trails door de natuur.  
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Hoe word ik trainer bij Pallas ‘67? 

u  In gesprek met Trainers coördinator(en).  
u  Plan op maat: wat is je ervaring en wat heb je nodig? 

u  Gaan kijken bij junioren en pupillen trainingen (voorkeur bepalen) 

u  Meelopen met ervaren trainers,  

u  Koppelen aan een assistent trainer (junior) om je op een training bij te staan,  

u  Vaste Buddy (ervaren trainer) toe wijzen (om feedback te geven op 
trainingsvoorbereiding, observeren bij training etc.) 

u  Zelf eens een aantal keer meetrainen met de volwassen technische groep (om 
atletiek kennis te vergroten) 

u  Kijken bij wedstrijden (om atletiek kennis te vergroten) 

u  Middelen/achtergrond info wordt ter becshikking gesteld: oa 
lesvoorbereidingsformulier! 

u  Aldoende leert men met begeleiding / ondersteuning 
u  Opleiding(en) volgen 

Hoe word ik assistent-trainer? 

  

Assistent-
trainer 

Je hebt een cursus 
Assistent trainer met 

succes afgerond 
(e_learning AU + 5 

workshops bij Pallas) 

Je bent een ervaren 
atleet, je hebt bij 3 
trainingen laten zien 

dat je voldoende 
competent bent 

Je hebt al ervaring 
met opleiden/ 
begeleiden van 

groepen en je hebt bij 
3 trainingen laten zien 

dat je voldoende 
competent bent 

Je kunt assistant-trainer worden bij de pupillen, 
junioren,  loop- of technische groep voor volwassenen. 

Wil je weten wat ‘voldoende competent’ is? Kijk 
dan op dia 12.  



14-07-21	

4	

Hoe word ik zelfstandig baantrainer? 

Zelfstandig 
trainer 

Je hebt cursus een 
basis atletiek trainer 3 
bij AU of vergelijkbare 
opleiding bij andere 
instelling met succes 

afgerond 

Je hebt ruime 
atletiekervaring, hebt 

ervaring met 
leidinggeven of het 

begeleiden van 
groepen. En hebt bij 3 
trainingen laten zien 
voldoende competent 

te zijn Je bent al > 3 jaar 
assistent trainer en je 
hebt bij 3 trainingen 
laten zien voldoende 

competent te zijn 

Je kunt zelfstandig trainer worden bij de pupillen, 
junioren en de technische groep voor volwassenen. 

Wil je weten wat ‘voldoende competent’ is? Kijk 
dan op dia 12.  

Hoe word ik zelfstandig looptrainer? 

Zelfstandig 
trainer 

Je hebt cursus  basis 
looptrainer 3 bij AU of 

vergelijkbare opleiding bij 
andere instelling met 

succes afgerond  

Je hebt ruime 
atletiekervaring, je hebt 
ervaring met leidinggeven 

of het begeleiden van 
groepen en je hebt bij 3 

trainingen laten zien 
voldoende competent te 

zijn 

Je bent al > 3 jaar assistent 
trainer en je hebt bij 3 
trainingen laten zien 

voldoende competent te 
zijn 

Wil je weten wat ‘voldoende competent’ is? Kijk 
dan op dia 12.  
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Hoe word ik Begeleider Wandelsport – 
niveau 1? 

Begeleider 
Wandelsport 

Je hebt de cursus 
Begeleider Wandelsport 
(niveau 1) gevolgd bij de 
KWBN (via Atletiekunie): 

ca. 10 uur 
studiebelasting, kan ook 

digitaal 

Hoe word ik assistent-trainer 
Wandelsport – niveau 2? 

Assistent-
trainer 

Wandelsport  

Je hebt de cursus 
Assistent-trainer 

Wandelsport (niveau 2) 
gevolgd bij de KWBN 

(via Atletiekunie): ca. 50 
uur studiebelasting, 

incl. 30 uur zelfstudie 
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Hoe word ik zelfstandig trainer 
Wandelsport – niveau 3? (wandeltrainer) 

Zelfstandig 
trainer 

Wandelsport 

Je hebt de cursus 
Zelfstandig trainer 

Wandelsport (niveau 3) 
gevolgd bij de KWBN 
(via Atletiekunie): ca. 

120 uur studiebelasting, 
incl. 60 uur zelfstudie 

Voldoende competent? 

u  In een aantal situaties kan je (assistent) trainer worden als je bij bijvoorbeeld 
tijdens een paar trainingen laat zien dat je voldoende competent bent. 

u  Het beoordelen van ‘voldoende competent’ is op basis van het AU 
beoordelingsformulier voor geven van trainingen of voor assisteren bij 
trainingen. 

u  De beoordeling is door een AU praktijkbegeleider met licentie of door een 
Pallas trainer van niveau 3 met licentie. 
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Wanneer kan ik deze opleidingen volgen? 

u  Assistent Baanatletiektrainer 2: 2021-Q3 (assistent trainers van de jeugd) 

u  jaarlijks 

u  Assistent Looptrainer 2: 2021-Q3 (lopers vanuit loopgroep/ ouders van pups 
zaterdag) 

u  jaarlijks 

u  Basis Baanatletiektrainer 3: 2021-Q1/Q2  

u  Rita Lemmers contactpersoon 

u  Basis Looptrainer 3: 2021-Q1/Q2  

u  Rita Lemmers contactpersoon 

u  Baanatletiek- en Looptrainer 4: 2021-Q4 

u  Rest op aanvraag 

Hoeveel tijd ben ik kwijt met het volgen 
van een opleiding? 

u  Assistent Baanatletiektrainer 2 & Assistent Looprtainer 2 : 5 workshops, meestal 
de zaterdagochtend waarin theorie en pratijk elkaar afwisselen. Half uur huiswerk 
per workshop. 

u  Basis Baanatletiektrainer 3: 7 workshops van 5 uur. Doorlooptijd is ongeveer 24 
weken. Workshops worden met tussenpozen van 2 a 3 weken gegeven. Totale 
studiebelasting voor de workshops is ongeveer 35 uur. De studiebelasting voor de 
praktijkopdrachten is per cursist verschillend, per week moet je rekening houden 
met 3 a 4 uur studiebelasting.  

u  Basis Looptrainer 3: 6 workshops van 5 uur. Doorlooptijd is ongeveer 24 weken. 
Workshops worden met tussenpozen van 2 a 3 weken gegeven. Totale 
studiebelasting voor de workshops + PvB is ongeveer 30 uur. De studiebelasting 
voor de praktijkopdrachten is per cursist verschillend, per week moet je rekening 
houden met 3 a 4 uur studiebelasting.  

u  Voor een overzicht van de studiebelasting van alle opleidingen bekijk deze site.  
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Wat kost het mij? En wat levert het op? 

u  De vereniging vergoedt de kosten voor de trainersopleiding, mits 

u  Je lid bent van Pallas ‘67 

u  Regelmatig training geeft, nadat je het diploma gehaald hebt 

u  De vergoeding is de helft van de kosten na succesvol afronden opleiding en de 
andere helft na twee jaar regelmatig training geven. 

u  Als trainer heb je recht op een geldelijke vergoeding voor het geven van 
trainingen conform het Reglement Trainersvergoeding. Dit reglement is te 
raadplegen op de Pallas website onder 
https://www.pallas67.nl/p67/?page_id=17288 

 

Bij wie kan ik me aanmelden als ik interesse 
heb om een opleiding te volgen? 
u  Bij één van de trainingscoördinatoren voor junioren/ pupillen of volwassenen: 

trainingco.jeugd@pallas67.nl of training@pallas67.nl of bij de coordinator 
vrijwilligers vrijwilligerscoordinator@pallas67.nl 

u  Aanmelding zelf regelen via Atletiekunie 

u  Zelf organisatie (assistent opleidingen worden vanuit vereniging 
georganiseerd). Opgeven bij trainerscoördinatoren. Iemand van vereniging 
moet dit aanmelden bij atletiekunie 

u  Meerdere geïnteresseerden voor een opleiding? Evt. vanuit club organiseren. 


