
 
 

                        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

       Opleiding Trainer B Golf  

    PGA Coach 2018 - 2020 

 Reglement + Programma 



1.  INLEIDING  

 
De opleiding Trainer B Golf valt onder de bevoegdheid van Golf Vlaanderen en de VTS (Vlaamse Trainersschool) 
i.s.m. de PGA of Belgium. De opleiding focust zich op les geven & coachen. 

 

2.  WIE  KAN ER  STARTEN MET DE  TRAINER B  GOLF  OPLEIDING ? 
 
De kandidaat moet:  

- In het bezit zijn van het diploma Initiator Golf of er mee gelijkgesteld zijn; 

- Minstens 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start; 

- Geslaagd zijn voor de ‘Playing Ability Test’ (meer info op www.golfvlaanderen.be);  

- Geslaagd zijn voor de basismodule 1A+B Algemeen gedeelte Instructeur B + Trainer B (klik hier voor het 
vinden van basismodule)  

De opleiding tot Trainer B golf wordt bij de start gevolgd als amateur golfer  
 
 
 

3.  DOELSTELL INGEN  TRAINER B  GOLF ? 
 
Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het trainen, coachen en vervolmaken van 
competitieve golfers (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het nationaal niveau, rekening houdend met 
de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van golf, teneinde de golfers via aangepaste 
sporttechnische, tactische en conditionele trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en 
prestatiedoelen te bereiken. 
 
 

4.  HET  PROGRAMMA TRAINER B  GOLF  
 
De cursus bestaat uit twee delen: een algemeen gedeelte Sport Vlaanderen (Module 1A +B) en een sport specifiek 
gedeelte (Module 2, 3 en 4). 
 
Duur van de opleiding is november 2018 – maart 2020.  
 
Het algemeen gedeelte bestaat uit 45 uren en dient voorafgaand met succes gevolgd te worden vooraleer men kan 
starten in module 2,3 en 4. 
 
Het sportspecifiek gedeelte bestaat uit:  

- theorie- en praktijklessen: 183 uren. 

- stage: 200 uren  
 
Zie verder voor de sport specifieke vakken en lesdata. 
De cursus wordt gegeven in het Nederlands.   
 

 
 
  

http://www.golfvlaanderen.be/
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-basismodule-algemeen-gedeelte/


5.  HOE STARTEN MET DE OPLEIDING ?  
 
1) AANVRAAG 
 
Om van start te kunnen gaan met de opleiding dient u een aanvraag in te dienen bij Golf Vlaanderen t.a.v. Ymke 
Vanherp vóór 15/10/18. Het dossier dient volgende zaken te omvatten:  

- volledig ingevuld aanvraagformulier; 

- bewijs van uw Playing Ability Test (kopie van officiële scorekaarten); 

- confirmatie van uw stageclub + mentor a.d.h.v. het formulier ‘bevestiging club-stage Trainer B golf’; 
 

Wanneer de VTS-denkcel golf uw aanvraag heeft goedgekeurd, wordt u op de hoogte gebracht, zodat u zich kan 
inschrijven voor de cursus Trainer B Golf golf via VTS/Sport Vlaanderen.   
 
STAGECLUB 
 
Gezien een groot deel van de praktische stage doorgaat op de club, dient de club, lid van GV, een verklaring te 
geven dat u ondersteund wordt door hen.  
 
De begeleidende lesgever, die u zal begeleiden gedurende uw club stage Trainer B golf, dient een Trainer A of 
Trainer B golf te zijn (PGA Professional), lid te zijn van de PGA of Belgium en min. Clas A6 hebben op de 
classificatielijst van de PGA of Belgium → zie www.pga.be). Hij/zij zal u taken of opdrachten geven in het kader 
van de opleiding tot Trainer B golf. 
 
Na afloop van de club-stage wordt de student Trainer B golf geëvalueerd door de club en de begeleidende 

lesgever a.d.h.v. het evaluatieformulier, dat door Golf Vlaanderen wordt bezorgd. Deze evaluatie zal samen met 

uw portfolio en de evaluaties Golf Vlaanderen stage het resultaat bepalen van module 4 stage.  

 
2) EERSTE LESDAG  
 
De student Trainer B golf dient op de eerste lesdag, die zal plaatsvinden op woensdag 14 november 2018, verplicht 
aanwezig te zijn.  
Alle praktische info over de opleiding zal hier meegedeeld worden.   
Het inschrijvingsgeld voor module 2, 3 en 4 dient tegen die dag aan de VTS/Sport Vlaanderen betaald te zijn.  
 
 
3) ENGAGEMENTEN & AFSPRAKEN 
 

• Min. 80% van de lessen aanwezig  zijn. Indien dit niet het geval is, kan men onmiddellijk 
doorverwezen worden naar 2de zit. 

• Bij afwezigheid op een examen van de eerste zittijd word je voor de examenstof van de gemiste 
vakken doorverwezen naar de tweede zittijd. 

• Te laat komen zonder verwittiging op een examen wordt beschouwd als afwezig zijn. Je wordt 
onmiddellijk doorverwezen naar 2de zit. 

• Bij afwezigheid dient men een officieel attest op te sturen naar de GOLF VLAANDEREN. 

• Een cursist die kiest om zijn/haar vakken te spreiden over 2 zittijden van één dezelfde 
cursusorganisatie, kan enkel gedelibereerd worden na de tweede zittijd. 

• De regels respecteren van de VTS, de R&A, de PGA, de KBGF en de GOLF VLAANDEREN.  

• De regels, opdrachten en afspraken respecteren van de stageclub, de begeleidende lesgever 
en de GOLF VLAANDEREN. 

• De student moet tijdens de stagelessen steeds onder supervisie staan van de begeleidende 
lesgever.  

• Er is geen herkansing (2de zit) mogelijk bij het niet slagen voor het vak Stage Trainer B golf. 

• Naleven van de regels m.b.t. het amateurstatuut, de vrijwilligerswet, de cursus Trainer B Golf, 
Club-stage afspraken, de federaties (GOLF VLAANDEREN, KBGF, PGA of Belgium), de VTS... 
Indien dit niet gebeurt, zullen er sancties moeten worden genomen. Het vroegtijdig dienen te 
verlaten van de opleiding Trainer B golf behoort tot de mogelijkheden. 

 
  

http://www.pga.be/


6.  T IMING  & INHOUD  
 
INSCHRIJVEN 
 
Het inschrijven gebeurt in 3 stappen: 

1) U dient uw aanvraag in bij de GOLF VLAANDEREN vòòr 15/10/18, zoals beschreven in punt 5.1).  
2) U schrijft zich in bij de VTS/Sport Vlaanderen via de website 

https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen dit kan vanaf begin 
september 2018. 

3) U betaalt het inschrijvingsgeld aan de VTS/Sport Vlaanderen vòòr de start van de opleiding, zijnde de 
eerste lesdag op 14/11/18. 
 
 

Indien er voor de opleiding te weinig inschrijvingen zijn (minimum 4), zal de cursus geannuleerd worden (één 
week voor de start van de opleiding).  
 
 
EERSTE LESDAG (aanwezigheid verplicht!) 
 
Woensdag 14 november 2018 om 13u00.  
Locatie: Keerbergen Golf Club, Vlieghavenlaan 50 3140 Keerbergen 
 

 
 

7.  VAKKEN +  LESDAG EN  
 
Lessen gaan door op maandagen en woensdagnamiddag. Voor het voorlopig lessenrooster stuur een e -mail 
naar y.vanherp@golfvlaanderen.be  
  

• Introductie tot opleiding Trainer B Golf  

• Materiaalkennis Theorie en praktijk Trainer B Golf 

• Golfregels en wedstrijdorganisatie 

• Trend en visies, rol van de Trainer B Golf 

• Techniek en biomechanische grondslagen van golf 

• Toegepaste trainingsmethodiek en voeding in golf  

• Mentale begeleiding in Golf  

• Tactiek Golf  

• Talentdetectie Golf  

• Competentieontwikkeling Trainer B  

• Feedback- en reflectiemoment stage Trainer B  
 
 
Locatie theorielessen: GOLF VLAANDEREN-kantoor, Leuvensesteenweg 643, 1930 Zaventem. 
Locatie praktijklessen: Keerbergen Golf Club  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen
mailto:y.vanherp@golfvlaanderen.be


 
 

8.  EVALUATIE  en DIPLOMA  
 
  

 
ALGEMENE INFO 
 
Er wordt tijdens de examens gequoteerd volgens het quoteringssysteem van de Vlaamse Trainersschool:  
A – zeer goed 
B – voldoende 
C – onvoldoende, maar delibereerbaar (uitgezonderd ND vakken) 
D – onvoldoende en niet delibereerbaar 
 
De deliberatie vindt plaats na elke zittijd van een cursusorganisatie. Een student die in de eerste zittijd alle vakken 
aflegt, kan gedelibereerd worden. Een student die kiest om zijn/haar vakken te spreiden over twee zittijden van één 
en dezelfde cursusorganisatie, kan enkel gedelibereerd worden na de tweede zittijd. De Directeur 
Sportkaderopleiding delibereert op basis van een volledige resultatenlijst en de vooraf vastgelegde 
deliberatiecriteria. 
 
Meer informatie betreffende examens kan u terugvinden in het examenreglement van de VTS/BLOSO: 
https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/  
 
MODULE 4: STAGEMODULE TRAINER B GOLF 
 
De eindresultaat voor deze module wordt bepaald door: portfolio, evaluatie stageclub en de begeleidende lesgever, 
evaluatie GOLF VLAANDEREN coaches gedurende kijk- en doestage GOLF VLAANDEREN trainingen.  
 
Portfolio: 
Er wordt van de student verwacht dat hij/zij gedurende de ganse stage periode volgende documenten bijhoudt: 
logboek, reflectieformulieren, observatieformulieren, lesvoorbereidingen, taken begeleidende lesgevers,...  
Het portfolio wordt ingeleverd uiterlijk op 28/02/2020. 
 
Het diploma Trainer B golf wordt erkend door de PGA of Belgium, de KBGF, de GOLF VLAANDEREN en de AFG 
alsook door de Vlaamse Overheid via de VTS/Sport Vlaanderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/


 
 

9.  STAG E 
 
De stage (Module 4) van de student Trainer B Golf bestaat uit 200u verplichte kijk- en doestage.  
 
De kijkstage zal bestaan uit 106u: 

• 12u GOLF VLAANDEREN Kids Training 

• 12u Regionale Training GOLF VLAANDEREN 

• 12u GOLF VLAANDEREN Topsportschool 

• 70u clubstage (40u bij clubpro en 30u bij 3 verschillende pro’s met min A6 PGA kwalificatie)  
 

 
De doestage zal bestaan uit 94u: 

• 12u GOLF VLAANDEREN Kids Training 

• 12u Regionale Training GOLF VLAANDEREN 

• 70u clubstage (minstens 24u jeugdtraining) 
 

Zowel voor de kijk- als doestage zal de student Trainer B golf documenten dienen bij te houden die zij 
verzamelen in hun portfolio. 
 
Voor de kijkstage: 

• Logboek 

• Observatieverslagen  
 
Voor de doestage: 

• Logboek 

• Reflectieformulieren 

• Lesvoorbereidingen (Groepstrainingen) 
 
Daarnaast dienen bijkomende taken ook in het portfolio te worden bijgehouden. Het portfolio kan ten alle 
tijden worden opgevraagd ter controle. 
 
 

10.  INDIVIDUEEL LES  GEVEN   

 
Naast de verplichte 200u stage die men onbezoldigd dient te presteren voor module 4 stage, zal de student 
Trainer B golf de mogelijkheid krijgen (TBC) om in het kader van zijn opleiding Trainer B golf individueel les te 
geven tegen een vergoeding van max. 25€ per uur en dat met een maximum van 15u per week.  Hiervoor dient 
de student te slagen voor de tussentijdse evaluatie van het vak Didactiek-methodiek: techniek en grondslagen 
van golf praktijk. De student zal zich ook moeten aansluiten bij de PGA of Belgium (amateurstatuut dient te 
worden opgegeven). 
 
Een eerste tussentijdse evaluatie vindt plaats in mei 2019. Indien de student Trainer B golf niet slaagt voor de 
tussentijdse evaluatie zal het niet mogelijk zijn voor de student om een vergoeding te ontvangen voor het 
geven van individuele lessen. 
 
De individuele lessen mogen enkel en alleen worden gegeven op de club waar de student zijn stage doet.    
Bij een 1ste inbreuk tegen deze regel (bv. max. van 25€ overschrijden, meer dan 15u per week les geven tegen 
vergoeding, op een andere club les geven,...) zal de student in eerste instantie een schriftelijke waarschuwing 
krijgen. Bij een tweede inbreuk zal de student uit de opleiding worden gezet.  
 


