Procedure uitnodigen kandidaten voor de opleiding Tafeltennistrainer 4 (TT4).
1. Voorlichtingsbijeenkomst: hierin wordt informatie versterkt over de inhoud van de opleiding en
de toelatingseisen. Tijdens de bijeenkomst wordt het Kwalificatieprofiel TT4 en het Toetsplan
TT4 aan de kandidaten uitgereikt.
2. Aanmeldingsformulier: op dit formulier geven kandidaten aan dat ze uitgenodigd willen worden
voor de opleiding TT4. De gestelde vragen geven inzicht in de kandidaat en de mate waarin
hij zelf verklaart te voldoen aan de eisen gesteld in het Kwalificatieprofiel TT4 en het
Toetsplan TT4. Indien de gegeven antwoorden toelichting behoeven, biedt het formulier
daartoe de gelegenheid.
3. Op basis van dit aanmeldingsformulier worden mensen:
a. Rechtstreeks uitgenodigd voor deelname aan de opleiding TT4, volgens eigen
verklaring dat ze voldaan hebben aan de instroomeisen volgens het door het HB
vastgestelde kwalificatieprofiel TT4 en Toetsplan TT4 te weten:
i. Gedurende de opleidingsperiode trainen en coachen van sporters die
uitkomen in de landelijke competitie.
ii. Minimaal 21 jaar te zijn
iii. Over de kwalificatie Tafeltennistrainer 3 of vergelijkbaar te beschikken
iv. Al minimaal een jaar actief te zijn geweest als trainer
v. Lid te zijn van de NTTB
b. Uitgenodigd voor een intake gesprek. De reden voor deze uitnodiging wordt vooraf
gemotiveerd. Dit gesprek wordt gehouden met een kerndocent TT4, een PvB
beoordelaar TT4 en de coördinator opleidingen. In het gesprek wordt gekeken of bij
afwijking van de instroomeisen, toch een uitnodiging tot toelating tot de TT4 opleiding
kan worden afgegeven.
c. Een directe afwijzing vindt in principe nooit plaats zonder gesprek, tenzij volkomen
helder is dat niet aan de instroomeisen is voldaan.
4. Kandidaten die niet beschikken over een Tafeltennistrainer 3 licentie worden in een intake
gesprek (3b) beoordeeld op elders verworven kwalificaties die vergelijkbaar zijn aan een
niveau 3 opleiding. Ervaring binnen en buiten de sport tellen hierbij mee, specifiek te noemen
hier zijn relevante beroeps- of bondsopleidingen of ervaring opgedaan door een topsport
carrière (internationals). Toelating kan ook plaatsvinden met het voorbehoud tekorten in
kwalificaties in te halen via specifieke bijscholingen.
5. Op basis van het onder 3b genoemde intake gesprek wordt het advies toelating of afwijzing
van een kandidaat voor de opleiding TT4 uitgebracht aan het hoofd Opleidingen. Het hoofd
Opleidingen is door het HB gemandateerd om een definitief besluit te nemen tot de
uiteindelijke toelating van de kandidaat.
6. Kandidaten kunnen alleen inhoudelijk worden afgewezen op de bij 3a genoemde
instroomeisen en de bij 4 genoemde uitleg. De afwijzing wordt gemotiveerd.
7. De toelating is definitief als de kandidaat een Verklaring omtrent Gedrag afgeeft.
8. Het hoofdbestuurslid Opleidingen ziet toe op een zorgvuldige afwikkeling van de
toelatingsprocedure.
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