Gezocht: Academie opleider
De NTFU en KNWU organiseren samen opleidingen voor wielertrainers. Dit doen wij onder de naam
Wieleracademie. Jaarlijks leiden wij gemiddeld 250 wielertrainers/ -coaches op. Toch is er een tekort aan
trainers binnen wielerverenigingen. Daarom is dit voor jou als Academie opleider (opleider van trainers) de
kans van je leven!

Jouw flexibele werkplek
Nederland telt 1,2 miljoen sportieve fietsers. Elke fietsliefhebber wil beter worden in fietsen, recreatief of
prestatief. Ieder heeft een eigen doel. Uit de Wielersportmonitor blijkt dan ook dat er meer behoefte is aan
geschoolde trainers.
Daarnaast krijgen wij steeds meer vragen voor op maat gemaakte opleidingen. Denk hierbij niet alleen aan
de specifieke disciplines, maar ook aan de locaties en tijden. Hierdoor zit je dus niet vast aan één locatie,
maar kun je gebruik maken van de (accommodaties van de) clubs in het land.
Wat vragen wij van jou
De Wieleracademie zoekt een Academie opleider die vanaf januari 2018 wil pionieren met het verzorgen
van opleidingen in de regio vanuit de eigen onderneming. In 2018 leid jij minimaal 40 potentiële
wielertrainers op niveau 2 (WT2) op. Het kwalificatieprofiel van de trainers in opleiding is volgens de
richtlijnen van NOC*NSF.
Jouw aanbod staat echter niet vast. Als een club graag meer informatie over krachtoefeningen wil, dan kun
je dit zelf invullen. De WT2 opleiding is dus, ondanks de kwaliteitseisen, naar eigen invulling mogelijk. Als
Academie opleider zorg jij voor een goed opgeleid kader, wat de wielersportliefhebber de kans geeft om
hun sport op goede en verantwoorde wijze uit te voeren.

Kun jij je hierin vinden?
• Passie voor de fietssport;
•

Communicatief vaardig;

•

In bezit van minimaal diploma Sport en Bewegen (MBO) en afgeronde ALO is een pré.

•

Gekwalificeerd trainer middels Kwalificatie Structuur Sport niveau 3 en bereid WT3 te behalen;

•

Minimaal 5 jaar lesgeefervaring;

•

Aantoonbaar ondernemerschap;

•

De intentie om meerdere jaren als Academie opleider aan de slag te gaan;

•

Zelfstandig én in teamverband kunnen werken;

•

Improvisator, organisator, avonturier en pionier.

Wat is jouw doelgroep
Je gaat wielertrainers opleiden op niveau 2. Deze trainer zal aan de slag gaan in de
breedtesport/sportparticipatie. Het werkterrein van de wielertrainer 2 is een sportvereniging of een
(commerciële) sportorganisatie in de disciplines baan, BMX, mountainbike, veldrijden en/of weg/race.
• De wielertrainer 2 vervult een assisterende rol.
• De wielertrainer 2 staat voor de uitdaging de training zodanig te organiseren dat het ‘loopt’, ‘lukt’
en ‘leeft’.
Als Academie opleider maak je afspraken met de clubs en heb je veel contact met sportorganisaties en
overheidsinstellingen. Tevens blijf je veel contact hebben met de Wieleracademie en zal zij je ondersteunen
met jouw opleidingsaanbod.

Overeenkomst
De Wieleracademie geeft meer ruimte voor maatwerk, zodat verenigingen trainers op kunnen laten leiden in
hun eigen regio. De Wieleracademie blijft de kwalificatie-eisen bepalen en verzorgt de certificering om de
kwaliteit te bewaken.
Om opleidingen namens de Wieleracademie te mogen verzorgen dient de Academie opleider een licentie
van de Wieleracademie aan te schaffen. De afspraken worden vastgelegd in een bijbehorende
samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst staat benoemd wat de voorwaarden zijn voor het
geven van opleidingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de invulling van de studieroute, toetsing en advies
voor de prijsstelling. Tevens wordt hier de hoogte van de afdracht aan de Wieleracademie vermeld. Je
aanbod als Academie opleider kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld het geven van trainingen, clinics en
bijscholingen aan derden.

De Wieleracademie
Je kunt de structuur van de Wieleracademie vergelijken met het CBR model. Hierbij gaat de Wieleracademie
(CBR) opleidingen en bijscholingen aanbieden, is het verantwoordelijk voor de kwaliteit, neemt het de
examens af en zorgt het voor de certificering.
Als Academie opleider (rijschool) bied je trainingen aan die voldoen aan de eisen van de Wieleracademie. Jij
zorgt ervoor dat je potentiële trainers (leerlingen) klaar zijn voor het examen. Het examen wordt vervolgens
door een PvB-beoordelaar van de Wieleracademie afgenomen en de potentiële trainer krijgt, na slagen, een
diploma.

Zet jij vandaag de eerste stap?
Zie jij volop kansen om als pionier vanaf januari 2018 aan de slag te gaan? Mail je motivatie en CV uiterlijk
11 september 2017 naar Johan van Kleeff via info@wieleracademie.nl. Schets hierbij wie je bent en wat je als
Academie opleider wilt bereiken in de fietssport.
In september en oktober worden de selectiegesprekken gepland. Uiterlijk 16 oktober wordt duidelijkheid
gegeven over welke 2 Academie opleiders gaan starten in januari 2018.
Let op: Mocht jij onze nieuwe Academie opleider worden, dan nodigen we je graag nu alvast uit voor de
eerste bijscholingsdagen op Papendal op vrijdag 3 en zaterdag 4 november. Save the date.
Annelies Martijn
Tel.: 0318 581300
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