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De Ad Sport is een praktijkgerichte opleiding met een sterke nadruk
op digitale vaardigheden en de kennis van technologische
ontwikkelingen.
De Ad-Sport leidt met het uitstroomprofiel Topsport- en Talentcoach
(TTC) studenten op die talentvolle sporters op het hoogste
prestatieniveau binnen hun sport trainen, begeleiden en coachen bij
wedstrijden. Dit kan zijn als assistent- of als hoofdcoach, mede
afhankelijk van het prestatieniveau waarop geacteerd wordt. Samen
met hun begeleidingsteam realiseren zij de topsportcontext waarin
hun sporters optimaal kunnen presteren. De Topsport- en
Talentcoach geeft leiding aan het topsportbegeleidingsteam.
Zodoende levert de TTC’er een bijdrage aan het meerjarenbeleid voor
de topsport in de organisatie waarin de TTC’er werkzaam is.
De topsport- en talentcoach is werkzaam in de topsport. Dit kan zijn
bij een topsportvereniging, een sportbond of een professionele
sportploeg of als privétrainer van topsporters en talenten. Voor zowel
de TTC’er als de sporter vormt sport de primaire tijdsbesteding.
Topsport betreft sportbeoefening op internationaal niveau (EK, WK of
OS/PS), de hoogste categorie talenten binnen een tak van sport en
eventueel het hoogste wedstrijdniveau in Nederland.
Om het diploma te behalen moet de topsport- en talentcoach
aantonen dat de volgende 6 kerntaken op Ad-niveau beheerst
worden: geven van trainingen, coachen bij wedstrijden,
ondersteunen van meerjarentopsportbeleid, managen van

topsportbegeleidingsteam en netwerken, vergaren, ontwikkelen,
toepassen en delen van kennis, begeleiden van topsporters.
Afgestudeerde studenten van de opleiding werken in verschillende
functies binnen de topsportwereld, hierbij kan gedacht worden aan:
hoofdtrainer/coach, talenttrainer/coach, (assistent-)bondscoach,
privétrainer/coach, clubtrainer/coach & trainerscoördinator en
CTO/RTC-trainer/coach.
Het curriculum voor de Ad-Sport is gebaseerd op het landelijk
opleidingsprofiel Ad-Sport, de kwalificatiestructuur Sport, de ervaring
met de TC5-opleiding en de behoefte van het werkveld. De
aansluiting van de opleiding bij de huidige en toekomstige behoeften
van het werkveld is een belangrijk uitgangspunt. Het werkveld,
waaronder NOC*NSF, sportbonden en verenigingen, is door middel
van werkveldbijeenkomsten betrokken bij de ontwikkeling van het
profiel en de opleiding.
Vanaf de start van de opleiding zijn Ad-studenten werkzaam bij een
sportieve organisatie. Een werkplek is dan ook een voorwaarde om
deel te mogen nemen aan de opleiding. Het werkveld speelt daarmee
een belangrijke rol in het opleiden van bekwame topsport- en
talentcoaches. Op deze manier brengen studenten de kennis en
kunde van hun opleiding direct in de praktijk en kunnen zij deze rol,
na het behalen van hun Ad-Sportdiploma, als gediplomeerd topsporten talentcoach voortzetten.
Inrichting van de opleiding

Het curriculum voor de Ad-Sport met het uitstroomprofiel Topsporten talentcoach kent een studielast van 120 EC en is opgebouwd uit 4
semesters. Per semester werken studenten in hun eigen
beroepspraktijk aan een combinatie van de 6 kerntaken rondom een
thema. Hiermee wordt focus aangebracht. De door het werkveld
benoemde BOK en de relevante sportspecifieke kennis wordt rondom
de semesterthema’s aangeboden en door middel van
beroepsproducten getoetst. Blok 7 is gereserveerd voor keuzeruimte.
In blok 8 worden alle kerntaken integraal op eindniveau beoordeeld
aan de hand van een afstudeerwerk. Hierin laat de topsport- en
talentcoach zien de hoofdtaak van het beroep, het ontwikkelen en
uitvoeren van een ontwikkelingsplan voor talentvolle topsporters, te
kunnen uitvoeren.

Studielast

120 EC

Vorm van de opleiding

Deeltijd

Gemeente waar de opleiding wordt
gevestigd
Doelgroep van de opleiding

Amsterdam
Werkenden met een mbo-4, havo of vwo-diploma en een werkplek
van tenminste 16 uur in een relevante organisatie.
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Croho onderdeel en motivering

Conform andere sport opleidingen plaatsing in het domein Gedrag en
maatschappij.

Geplande startdatum opleiding

1 februari 2022

BRIN code van de instelling

28DN
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