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STUDIEWIJZER  OPLEIDING  TOERNOOILEIDER NIVEAU 2 

VERENIGINGSTOERNOOILEIDER 

INHOUDSOPGAVE 

Deze studiewijzer is uit vier delen opgebouwd, plus een inleiding: 
0. Inleiding       
1. Competenties en kerntaken 
2. Kort overzicht van de bijeenkomst 
3. Overzicht van de uit te voeren opdrachten  

 

0. INLEIDING 

Fijn dat je meer te weten wilt komen over het begeleiden en organiseren van toernooien en 
daartoe de opleiding Toernooileider 2 gaat volgen. Door middel van deze studiewijzer proberen 
we je duidelijk te maken wat van je verwacht wordt.  
Na deze opleiding kun je zelfstandig kleine toernooien (in je eigen vereniging) organiseren en 
kun je bij grote toernooien een Toernooileider 3 assisteren met de expertise die je hebt 
verkregen.  
 
Wat moet je doen? 
Om de opleiding tot een goed eind te brengen moet je op vijf fronten actief zijn. 
 1. Je gaat zelf de informatie doornemen 
 2. Je gaat 1 bijeenkomst bijwonen 
 3. Je gaat vragen beantwoorden en een oefentoernooi maken 
 4. Je gaat oefenen in de praktijk 
 5. Je maakt een Proeve van Bekwaamheid (PVB) 
 
1. Je gaat zelf de informatie doornemen. 
 Je krijgt een map met informatie dat je moet bestuderen. Aandacht wordt besteed aan 

kennis over organiseren en meer in het bijzonder het organiseren van een 
tafeltennistoernooi. Ook wordt aandacht besteed aan randvoorwaarden die nodig zijn 
om van je toernooi een succes te maken. 

  
2. Je gaat 1 bijeenkomst bijwonen. 
 Verderop, in deel 4, kun je lezen hoe die bijeenkomst in elkaar zit. Tijdens de 

bijeenkomst doe je informatie op en kun je vragen stellen. 
  
3. Je gaat vragen beantwoorden en een oefentoernooi maken 
 Bij het studiemateriaal zijn een aantal vragen over de cursusstof en een oefening over 

toernooiorganisatie. De antwoorden op de vragen en de uitwerking van het toernooi doe 
je in je portfolio1, die wordt beoordeeld voor je de PVB mag maken.   

  

                                                 
1
 Document waarin aan het eind van de opleiding alle opdrachten zijn verzameld die je voor beoordeling 

naar het Bondsbureau moet sturen. 
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4. Je gaat oefenen in de praktijk. 
In opdracht van het bestuur ga je een toernooi in je eigen vereniging organiseren, 
bijvoorbeeld de clubkampioenschappen. Hiervan maak je een verslag dat door een 
verantwoordelijk bestuurslid of indien beschikbaar een TL3 of een trainer 3 wordt 
beoordeeld. Het verslag met de beoordeling voeg je toe aan je portfolio. 

 
5. Proeve van Bekwaamheid (PVB) 
 Wanneer je denkt klaar te zijn kun je de Proeve van Bekwaamheid, het examen, 
 doen. Dat mag je doen nadat je portfolio als voldoende is beoordeeld. Nadat je PVB 
 positief is beoordeeld, ontvang je het diploma Toernooileider 2. Je kunt vanaf dat 
 moment aan de slag. Of  door met de opleiding Toernooileider 3. 
 
Wat heb je nodig? Hoe krijg je dat? 
Bij iedere opleiding heb je studiematerialen nodig, Na aanmelding krijg je de map met 
studiemateriaal per e-mail. Lees dit door voor je naar de bijeenkomst gaat, daar kun je gericht 
vragen stellen.    
Verder heb je nodig: 
 Het boekje Toernooientoer. 

Een boekje over allerlei toernooivormen en de manier waarop je die kunt organiseren. 
Het boekje is te downloaden op de NTTB site (Opleidingen -> Multimedia en Downloads). 

 Het boekje Sport blessure vrij 
Aan de ene kant wordt beknopt verteld en uitgebeeld wat je moet doen bij blessures, begin 
je aan de andere kant te lezen, dan gaat het over voorkomen van blessures. 
Het boekje is te downloaden op de NTTB site (Opleidingen -> Multimedia en Downloads) of 
los te bestellen in de promoshop. 

▪ Achtergrondinformatie voor Toernooileider 2 
       Onder deze titel is op de website een aantal teksten verzameld die met de opleiding te 
       maken hebben. 
        
Bijscholing 
Bij het behalen van het diploma, krijg je meteen de bijbehorende licentie. Om die licentie geldig 
te houden hoef je geen bijscholingen te volgen. De licentie blijft onbeperkt geldig. 
 
Vervolg 
Mogelijk is er aan het eind de interesse gewekt om verder te gaan met een opleiding tot 
toernooileider 3. Dat kan, maar daar komt weer wat meer bij kijken. Vraag het aan je docent, hij 
weet er meer van! Kijk ook op de website van de NTTB. 
 
Vragen? 
Wanneer je om een of andere reden contact wenst met een van de opleiders, dan kan dat. 
Stuur een mail naar het Bondsbureau: opleidingen@tafeltennis.nl. Daar zorgt men er voor dat 
de mail meteen doorgaat naar de juiste persoon en je mail wordt zo snel mogelijk beantwoord. 
Na het afronden van de opleiding wordt er van tijd tot tijd contact met je gezocht vanuit de 
NTTB. Er kan dan gepraat worden over zaken die met toernooiorganisatie en te maken hebben. 
Jij kunt opmerkingen kwijt, of vragen stellen, wij ontvangen op die manier signalen om onze 
opleidingen te verbeteren. 
 
Veel plezier met de opleiding! 

mailto:opleidingen@tafeltennis.nl
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1. COMPETENTIES EN KERNTAKEN 

Wat moet je weten en kunnen om toernooileider 2 te zijn? 
 
Competenties 
Een Toernooileider moet heel wat weten en kunnen, hij dient te beschikken over een geheel 
aan kennis, vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken die nodig zijn om deze taak adequaat 
te kunnen vervullen. Deze voorwaarden vatten we samen onder de naam competenties. 
Verderop worden deze competenties verder benoemd. Je zult die tijdens de bijeenkomst 
uitgelegd krijgen, allemaal in de context waarin je straks gaat werken: bij de vereniging met een 
beperkt aantal tafels of als assistent van een toernooileider 3 tijdens een groot toernooi.  
Deze competenties lijken misschien wat veel, maar veel is ook vanzelfsprekend. Andere zijn 
weer wat minder vanzelfsprekend, maar wel goed als daaraan wordt gedacht. 
De verantwoording voor de organisatie van een toernooi is meer dan alleen zorgen dat er 
wedstrijden volgens schema gespeeld worden. Sport is emotie en dat betekent dat je met 
mensen om moet kunnen gaan. 
 
Kernopgave 
De Toernooileider 2 staat voor de uitdaging de activiteit (het toernooi) zodanig te organiseren 
dat het toernooi 'loopt' volgens de vooraf vastgestelde regels en tijdschema en voldoet aan de 
doelen die je ermee wilt bereiken.  
De organisatie van de activiteit moet garantie bieden dat de speler de sport beleeft en speelt. 
Wanneer de organisatie niet loopt, betekent dit dat de spelers kunnen afhaken en dat de 
sportomgeving onveilig kan worden. Een goed georganiseerd toernooi garandeert dat spelers 
en coaches weten waar ze moeten spelen, er duidelijkheid is over spelverloop, scheidsrechters 
geregeld zijn, het duidelijk is wat wel en niet is toegestaan in de zaal. Dit voorkomt onenigheid 
achter de tafel, tussen coaches en wedstrijdleiding, tussen spelers onderling.  
 
De toernooileider 2 kan zelfstandig kleine toernooien, 4-8 tafels, binnen de eigen vereniging 
organiseren. 
Hij2 heeft enige fundamentele kennis van organiseren en van het organiseren van 
tafeltennistoernooien in het bijzonder en maakt daarbij gebruik het cursusmateriaal, zoals 
het boekje Toernooientoer en van de schema’s en wedstrijdformulieren voor afvaltoernooien en 
meerkampen die bij de NTTB beschikbaar zijn. Bij grotere toernooien kan hij toernooileiders 3 
assisteren bij de onderdelen waar hij expertise voor heeft. 
Een Toernooileider 2 weet hoe: 
- een stappenplan en de bijbehorende draaiboeken worden gemaakt 
- spelers moeten worden geplaatst 
- de regels (t/m stap 4) zijn voor het bepalen van de eindstand van een meerkamp 
- een tafel-tijdschema wordt gemaakt. 
 
Beroepscontext/ werkzaamheden 
De Toernooileider 2 werkt doorgaans binnen verenigingsverband. In de meeste gevallen gaat 
het om vrijwilligerswerk. 
  

                                                 
2
 Waar hij/zijn staat wordt ook zij/haar bedoeld 
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Rol/verantwoordelijkheden  
Een Toernooileider 2 werkt bij toernooien in de eigen vereniging zelfstandig. Hij maakt daarbij 
voor zover beschikbaar gebruik van door anderen opgestelde schema’s en informatie. 
De toernooileider 2 heeft een rol bij het bewaken van waarden en normen (fair play), 
de veiligheid en hygiëne. Hij houdt rekening met de beleving en verwachtingen van de spelers. 
 
Typerende beroepshouding  
De toernooileider 2 voelt zich verantwoordelijk voor een sportief en goed verloop voor de 
spelers van het betreffende toernooi. 
 
Trends/innovaties: 
Marktontwikkelingen Binnen verenigingen en sportbonden bestaat meer aandacht voor de 
kwaliteit van toernooien en dus de deskundigheidsbevordering, met name voor de vrijwilligers. 
Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen Binnen de vereniging of de bond is een ontwikkeling te 
zien naar steeds meer  (betaald) professioneel kader. De verwachting is dat gekwalificeerd 
kader steeds vaker verplicht bij de verzorging van sportactiviteiten van jeugdigen zal worden 
ingezet. 
 
Loopbaanmogelijkheden 
Toernooileiders 2 die dit ambiëren, kunnen zich ontwikkelen tot toernooileider 3. Een verdere 
ontwikkeling in de richting van een organisatorische of coördinerende (vrijwilligers) 
functie behoort tot de mogelijkheden. Ook bestaat de mogelijkheid om de opleiding tot 
scheidsrechter te volgen.  
 
KERNTAKEN  van een toernooileider 
De toernooileider 2 staat voor de uitdaging zo te organiseren dat de activiteit ‘loopt’. De 
organisatie van de activiteit moet garantie bieden dat de speler de sport beleeft, speelt en leert. 
Wanneer de organisatie niet loopt, betekent dit dat spelers kunnen afhaken en dat de 
sportomgeving onveilig kan worden. 
 
Overzicht kerntaken  
Kerntaak 1: Verzorgt de toernooiorganisatie in de eigen vereniging 
Kerntaak 2: Stuurt het toernooiverloop  
Kerntaak 3: Begeleidt deelnemers 
Kerntaak 4: Kan een TL 3 assisteren met de expertise die hij/zij heeft verkregen 
 
 
Kerntaak 1: Verzorgt de toernooiorganisatie in de eigen vereniging 
Het verzorgen van de toernooiorganisatie bestaat uit de volgende vier activiteiten: 
• voorbereiden en administratief afhandelen van het toernooi op grond van een toernooiplan en 
een tafeltijdschema; 
• inrichten van de toernooisituatie van 4-8 tafels (verenigingsniveau); 
• geven van aanwijzingen aan groepen of individuele spelers/coaches; 
• samenwerken met andere toernooileiders/begeleiders en vrijwilligers. 
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Kerntaak 2: Stuurt het toernooiverloop 
Het sturen van het toernooiverloop bestaat uit de volgende activiteiten: 
• houden van voor- en nabesprekingen met de helpers tijdens de toernooidag; 
• toernooimatig begeleiden van deelnemers tijdens wedstrijden; 

 Zo nodig ingrijpen indien algemeen gebruikelijke normen en waarden worden overschreden; 

 ordenen van uitslagen; 

 afhandelen van  de wedstrijden (administratief). 
 
Kerntaak 3: Begeleidt deelnemers 
Het begeleiden van spelers bestaat uit de volgende zes activiteiten: 
• introduceren van spelers in het spelen van toernooien; 
• vervullen van voorbeeldfunctie; 
• bewaken van normen en waarden (fair play); 
• zorg dragen voor fysieke en sociale veiligheid en de hygiëne bij spelers; 
• informeren van spelers over toernooiverloop,en/of andere relevante zaken. 
 
Kerntaak 4: Kan een TL 3 assisteren met de expertise die hij/zij heeft verkregen 
Komt overeen met kerntaak 2 begeleidt het toernooiverloop, dit keer onder verantwoordelijkheid 
van een niveau 3 toernooileider. 
 
 

2. KORTE KARAKTERISTIEK VAN DE BIJEENKOMST 

 
Tijdens de bijeenkomst zal worden ingegaan op: 

 De inhoud van de studiewijzer 

 De inhoud van de opleiding 

 Het portfolio 

 De proeve van bekwaamheid 

 Vragen 
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3. KORT OVERZICHT VAN DE UIT TE VOEREN OPDRACHTEN 

 
Je gaat zelf de informatie doornemen 
Lees de informatie rustig door en formuleer vragen die je bij de bijeenkomst wilt stellen 
 
Je gaat 1 bijeenkomst bijwonen 
Stel je vragen, zorg dat je de antwoorden goed begrijpt 
Laat de docent schriftelijk bevestigen dat je bent geweest 
Voeg de bevestiging toe aan je portfolio 
 
Je gaat vragen beantwoorden en een oefentoernooi maken 
Neem de antwoorden op de vragen op in je portfolio 
Neem alle stappen die je neemt op in je portfolio zoals draaiboeken, soort toernooi, 
klasselijsten, plaatsingen, Klasseschema’s, tafeltijdschema voorbeeld van een ingevuld 
wedstrijdformulier, etc.  
 
Je gaat oefenen in de praktijk 
Organiseer in opdracht van het bestuur een toernooi.  
Maak een verslag. 
Laat dit beoordelen door een bestuurslid of indien beschikbaar een toernooileider 3 of een 
trainer 3. 
Voeg het verslag toe aan je portfolio 
 
Aanvraag voor je PVB 
Stuur je portfolio naar het Bondsbureau, met een verzoek om de PVB te mogen maken. 
Als je portfolio voldoende wordt beoordeeld krijg je dat samen met de opgave voor de PVB. 
 
Opdrachten: 
Je gaat zelf informatie doornemen Lezen lesstof 
Je gaat een bijeenkomst bijwonen:  Bewijs van deelname 
Opdrachten rond veiligheid en hygiëne Beantwoorden vragen 
Opdrachten rond Gedragscode: Beantwoorden vragen 
Verklaring vereniging / eigen verklaring gedragscode: Formulier vereniging 
Verzorgt in opdracht van het bestuur een  Getekend verslag 
toernooiorganisatie binnen de eigen vereniging opnemen in portfolio 
Toernooiorganisatie vereniging theorie Oefening inleveren 
Opzetten tafeltijdschema/wedstrijdbriefjes oefening inleveren 
toernooiorganisatie vereniging praktijk OF Praktijkbeoordeling 
Assisteren toernooi organisatie niveau 3 praktijk Praktijkbeoordeling 
Getekende verklaring door bestuurslid, TL3 of trainer 3 Opnemen in portfolio 
 
  
Zoals je ziet is de opleiding tot Toernooileider 2 laagdrempelig. Als je een bijeenkomst bijwoont, 
een oefening doet en 1 praktijkopdracht goed uitvoert, ben je klaar om aan de slag te gaan bij je 
vereniging of bij een toernooi. 


