
Trainer A Atletiek 
 

Toelatingsvoorwaarde(n) : 
 Kwalificatievoorwaarde(n): 

o Kwalificatie: het diploma van 'Trainer B’ in disciplinegroep bezitten of ermee 
gelijkgesteld zijn. 

 Ervaring: Aan te tonen via portfolio en intake gesprek met DSKO: 
o Actief zijn als trainer op nationaal niveau binnen de disciplinegroep: Minimum 

4 atleten begeleiden op nationaal niveau voor aanvang van module 2B. Deze 
begeleiding kunnen verder zetten tijdens module 2B, 3 en 4. De atleten 
behoren tot de categorie scholieren, junioren en/of senioren. De atleten 
behoren tot de top-40 van het voorbije sportjaar (cfr. jaarboek) van een 
Olympische discipline. De atleten trainen minsten viermaal per week. 

o Minimum 2 jaar training geven na het behalen van het diploma Trainer B 
Atletiek – binnen de disciplinegroep voor aanvang van module 2B binnen de 
disciplinegroep 

o Aantonen dat je de geleerde kennis, vaardigheden en attitudes uit de Trainer 
B opleiding toepast als trainer. 

o In het bezit zijn van 10 opleidingspunten behaald tijdens de afgelopen 4 
jaren, samen te stellen op basis van onderstaande mogelijkheden: 

 
Verplicht (= 6 opleidingspunten) Keuze ( = minstens 4 opleidingspunten) 

 Minimum 1 bijscholing waarvan de 
inhoud toepasbaar is binnen de 
disciplinegroep gevolgd hebben na 
het behalen van het diploma Trainer 
B Atletiek in de disciplinegroep voor 
aanvang van module 2B.  

 Bijscholing ‘module kracht 
(functionele krachttraining en 
gewichtheffen)’ van de VAL gevolgd 
hebben voor aanvang van module 
2B 

 VAT, VAL en/of VTS – erkende 
bijscholing: 1 punt per 3 uur 

 Docent binnen trainersopleidingen – 
en/of bijscholingen VAL: 

o Bijscholing: 2 punten per 3 
uur 

o ASP-INI: 2 punten 
o INI of InstrB: 2 punten per 3 

uur 
o Trainer B: 3 punten per 3 uur 

 
Vrijstellingen; volgorde van de modules en opmerkingen: 
 
Eventuele vrijstelling(en): 

 Module 1: Vrijstellingen voor het Algemeen Gedeelte kunnen aangevraagd worden 
op basis van de VTS-vrijstellingstabel – zie 
www.sport.vlaanderen/vts/vrijstellingstabel > Nuttige info voor cursisten. 
 

Volgorde van de modules 
 Module 1 is de basismodule en dient verplicht als eerste met succes gevolgd te 

worden. 
 Modules 2A dient met succes voltooid te worden alvorens te starten aan de modules 

2B, 3 en 4. 


