
RICHTLIJNEN VOOR EEN KT2-OPLEIDING 
 
Om efficiënt en effectief een KT2-cursus te kunnen geven op locatie, is het minimale  
aantal cursisten acht. Dit kunnen acht cursisten zijn van één vereniging, uiteraard is er  
ook de mogelijkheid om met omliggende verenigingen samen te werken. De locatie 
wordt dan bepaald in overleg met de betrokken verenigingen. Als een vereniging  
cursisten aanmeldt voor de KT2-cursus dan zoekt KNKV Opleidingen een docent.  
Samen met de vereniging en de docent wordt er een planning gemaakt.  
 
 Een cursist moet aan onderstaande punten voldoen: 

• Minimaal vijftien jaar; 
• Traint zelfstandig of als assistent een team (breedte- of wedstrijdkorfbal); 
• Heeft een praktijkbegeleider; 
• Is of komt in bezit van een verklaring omtrent gedrag; 
• Is lid van het KNKV. 

Voor het geven van een KT2-cursus op locatie wordt er van de vereniging het volgende verwacht:  

• Tijdens het zaalseizoen zaalruimte met voldoende zaaltijd, gewenst is negentig minuten; 
• Tijdens het veldseizoen één veld met voldoende veldtijd, gewenst is negentig minuten; 
• Een aparte ruimte waar de cursisten en de docent rustig kunnen zitten (vier avonden); 
• Voor de tweede en derde avond moet een oefengroep beschikbaar zijn voor het geven van 

trainingen (cursusavond twee) en een oefenwedstrijd (cursusavond drie). Voor de tweede 
avond, de trainingsavond, zijn per twee of drie cursisten zes kinderen nodig. Voor de derde 
avond, de oefenwedstrijd, zijn twee teams inclusief scheidsrechter nodig. Dit moet vooraf al 
geregeld zijn, zodat de cursisten meteen aan de slag kunnen; 

• Scherm of beamer; 
• Internet; 
• Koffie en thee, is voor rekening van de vereniging of de cursisten;  
• Groepsapp (contactpersoon vereniging, cursisten en docent) aanmaken voor het delen van 

informatie; 
• Per één of twee cursisten zal er één praktijkbegeleider aangewezen moeten worden om de 

cursist(en) te begeleiden; 
• Van iedere cursist wordt verwacht dat hij/zij vóór de start van de cursus een 

praktijkbegeleider gevraagd heeft hem/haar te willen begeleiden. 

 
  
 


