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Opleiding tot Beachvolleybaltrainer 2 
Beachvolleybal groeit extreem in Nederland. Steeds meer sporters ontdekken de sport en willen 
zich erin bekwamen. Goede trainers zijn in trek en zeldzaam, vandaar de opleiding tot 
Beachvolleybaltrainer niveau 2.  
De opleiding bvt2 leidt op tot een beachvolleybaltrainer die werkt in de breedtesport tot niveau 3e divisie 
van de nationale beachcompetitie. De opleiding is geschikt voor trainers die al kennis van training geven 
hebben vanwege zaalervaring, maar ook startende trainers kunnen deelnemen. Zij zullen een ander 
traject volgen. Hieronder is te lezen hoe de verschillende trajecten eruit zien.  
 

Opleidingsstructuur 
Het uitgangspunt van de opleiding is het bieden van een hoge kwaliteit voor deelnemers door de opleiding 
individueel en praktijkgericht in te richten. Dit houdt in dat een deel van de opleiding in de eigen 
trainerspraktijk zal plaatsvinden. Ervaringen uit de praktijk worden meegenomen naar de bijeenkomsten, 
waar hier op ingegaan en op verder gebouwd wordt. 
 

Bijeenkomsten 
In de opleiding VT2 worden 2 bijeenkomsten gehouden (met circa 3/4 weken tussenpauze) onder leiding 
van de opleider. Tijdens de bijeenkomsten worden opdrachten besproken en nieuwe stof aangeboden 
waar de volgende opdrachten mee uitgewerkt kunnen worden.  
Tijdens de bijeenkomsten worden onder andere de volgende onderwerpen besproken:  
* Aanleren basisvaardigheden beachvolleybal waaronder Bewegingsprincipes op zand  
* Spelregels  
* Verschillen tussen zaal en zand  
* Diverse oefen- en spelvormen 
* Technieken en tactieken voor de beachvolleyballer  
* Omgaan & gebruikmaken van de weersomstandigheden   

Afsluiting 
 

Beginsituatie Doel van je 
opleiding 

Wat moet je doen? Kosten  

VT2 licentie 
(zaal) in bezit 

Geen behoefte aan 
een BVT2 licentie 

Je geeft bij de start van je opleiding 
aan dat je geen licentie wilt behalen. 

100euro pp. 

VT2 licentie 
(zaal) in bezit 

Wel behoefte aan 
een BVT2 licentie 

Je geeft bij de start van je opleiding 
aan dat je wel een licentie wilt 
behalen. 

100euro pp en 120euro 
pp voor het examen  

Geen licentie in 
bezit 

Wel behoefte aan 
een BVT2 licentie 

Binnen een jaar ook de VT2 of VT3 
opleiding volgen 

100euro pp en de kosten 
voor de VT2 of VT3 
opleiding. 

Geen licentie in 
bezit 

Geen behoefte aan 
een BVT2 licentie 

Je geeft bij de start van je opleiding 
aan dat je geen licentie wilt behalen. 

100euro pp  

 

Opleidingsduur en kosten 
De opleidingsduur is circa 1 maand. De kosten van deelname is 100Euro pp. Dit bedrag is exclusief de 
examenkosten van 120Euro.  
 

Toelatingseisen 
Deelnemers zijn lid van de Nevobo 
Minimale leeftijd is 15 jaar 
 


