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Beste Lezers, 

 

In deze editie van de Pro4Sport Nieuwsbrief attenderen wij u graag op de (eerstvolgende) 

Pro4Sport opleidingen voor zwemtrainer 2 èn 3. Door het uitbreken van de Corona-crisis in 

maart jl. zijn alle opleidingen die nog dit seizoen zouden starten, uitgesteld tot september 

of later dit jaar. 

 

De Zwemtrainer 2 opleiding is van start gegaan op zaterdag 12 september a.s. en wordt 

gehouden in het Dordt Sport Talentcentrum gevestigd in de Sportboulevard te Dordrecht. 

De docent voor deze opleiding is Edwin van Norden. 

De eerstvolgende ZT2 opleiding zal starten in januari of februari 2021, of zoveel eerder 

een opleiding vol loopt. Voor alle informatie, voorwaarden  en kosten verwijzen wij jullie 

naar de website www.pro4sport.eu/zwemtrainer2   

 

De Zwemtrainer 3 opleiding zal van start gaan op 

zaterdag 7 november a.s., eveneens in het Dordt Sport 

Talentcentrum te Dordrecht en o.l.v. Martijn van den 

Maagdenberg. Op de website is alle informatie te 

vinden www.pro4sport.eu/zwemtrainer3  

 

Inschrijven voor beide opleidingen kan via de website 

op dezelfde webpagina als de informatie over de 

opleidingen. 

 

Zoals eerder gemeld is de tegemoetkoming van Regio West in de kosten voor het opleiden 

van technisch kader gestopt per 1-1-2020. Daarvoor in de plaats is er een mogelijke 

financiële compensatie voor het volgen van de opleiding ZT2 o.b.v. het Nationale 

Sportakkoord. Men dient de volgende procedure te volgen: 

1. De vereniging geeft bij de Adviseur Lokale Sport (Adlok) in de eigen gemeente aan dat 

een (kader)lid v.d. vereniging een opleiding wil volgen.  

2. Adlok bepaalt of de aanvraag wordt goedgekeurd en geeft dit door aan NOC*NSF. 

3. NOC*NSF controleert of er nog voldoende financiële middelen zijn voor die gemeente.  

4. De KNZB ontvangt van NOC*NSF bericht dat de betreffende vereniging een opleiding 

wil volgen en vraagt bij de vereniging na bij welke ondernemer (in dit geval Pro4Sport) 

zij de opleiding gaat volgen.   

5. Wij sturen een offerte in en krijgen een opdrachtbevestiging. 

  

http://www.pro4sport.eu/onze-diensten/sportopleidingen/zwemmen/zwemtrainer-2/
http://www.pro4sport.eu/onze-diensten/sportopleidingen/zwemmen/zwemtrainer-3/
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Ook deze regeling zal helaas beëindigd worden (uiterlijk per 1-1-2021). Daarvoor in de 

plaats zullen wij als erkend opleider van de KNZB een tegemoetkoming in de kosten gaan 

aanbieden indien meerdere cursisten van een vereniging tegelijkertijd een van de 

opleidingen gaan volgen. Vraag naar de mogelijkheden via info@pro4sport.eu  

 

Door Corona-maatregelen is het aantal cursisten per opleiding beperkt. Omdat wij het 

fysieke contact belangrijk vinden bij het volgen van een opleiding, is gekozen voor deze 

optie. Per opleiding kunnen daardoor maximaal 10 cursisten deelnemen. 

 

Tot slot kunnen wij u melden dat de opleidingen conform het nieuwe KNZB sportmodel 

zullen worden gegeven. Het KNZB Sportmodel is afgeleid van het LTAD en moet de basis 

gaan vormen voor alle KNZB verenigingen als het gaat om technisch en organisatorisch 

beleid. 

 

Heeft u vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens Pro4Sport 

Theo Hutten & Erik van Westen  

mailto:info@pro4sport.eu

