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Taekids 2023 – Thema ‘opleiding’ 
 

Doel 
Het aanmoedigen van (beginnende) trainers/coaches om een trainersopleiding te volgen. Daarnaast 
willen we reeds gediplomeerde trainers aanmoedigen om zich te blijven bijscholen binnen hun sport. Ook 
clubbestuurders willen we motiveren om zich bij te scholen om zo inspiratie op te doen om de clubwerking 
te optimaliseren. 
 
 

Praktisch 
Deze fiche en de rapporteringstool (Excel) vormen een leidraad in de voorbereidingen en ondersteuning 
voor het met succes afronden van dit thema. Hierin vind je de verschillende acties terug met hun 
bijhorende punten. 
 
BELANGRIJK OM TE WETEN 
 Dit thema is verplicht voor alle deelnemers van het jeugdsportproject. Om dit thema met succes af te 

ronden moet een club minstens 0,5 punt behalen.  
 De rapporteringstool moet samen met de gepaste bewijsstukken worden bezorgd aan het secretariaat 

van Taekwondo Vlaanderen vóór 1 december 2023. De rapporteringstool (Excel) wordt bezorgd via 
mail en de bewijsstukken mogen opgeladen worden (zie link in Excel). 

 Alle opleidingen die gevolgd zijn vanaf 1 januari 2023 tot en met 1 december 2023 komen in 
aanmerking. Uitzonderingen voor opleidingen/bijscholingen die plaatsvinden in december 2023 
kunnen vooraf aangevraagd worden. 

 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen webinars en fysieke sessies. 
 Je mag als club meerdere acties doen binnen dit thema. Per actie kan je punten verdienen. De 

voorwaarden vind je hierna op pagina 2 terug. 
 
Twijfel je of een opleiding/bijscholing zal worden aanvaard binnen dit thema? Neem dan contact op met 
het secretariaat van Taekwondo Vlaanderen (recreatie@taekwondo.be). 
 
 

Rapportering club 
Vul hiervoor de rapporteringstool in. De nodige bewijsmaterialen mag je per mail (of via de oplaadzone), 
samen met de rapporteringstool bezorgen aan het secretariaat van Taekwondo Vlaanderen 
(recreatie@taekwondo.be). 
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Acties 
Actie # punten Voorwaarden/opmerkingen/toelichtingen 

1.1 VTS-gediplomeerde trainer die een 
relevante bijscholing bij een erkende 
instantie (VSF, ICES, TKDV, VTS …) volgt 
(Bv. EHBO, coaching met M-factor …) 

1 

 Persoon die dit volgt moet een actief lidmaatschap hebben bij TKDV én 
geregistreerd zijn als trainer in het ledenbeheer van TKDV. 

 Bijscholingen gevolgd door leden die in het betreffende jaar ook slagen voor de 
initiator-cursus worden ook mee opgenomen. 

 Max. 3 punten (dus 3 trainers die dit volgen) 
1.2 Bestuurder die een relevante bijscholing 

bij een erkende instantie (VSF, ICES, 
TKDV, VTS …) volgt. (Bv.  GDPR, digitale 
boost voor je sportclub …) 

0,5 

 De persoon die dit volgt moet een actief lidmaatschap hebben bij TKDV én 
geregistreerd zijn als bestuurder van de betreffende club in het ledenbeheer van 
TKDV. 

 Max. 1,5 punten (dus 3 bestuurders die dit volgen) 
1.3 VTS-gediplomeerde trainer die deelnam 

aan een high level seminar van TKDV 
(Seminarie olv internationale 
grootmeesters, bv. GM Kang Ik Pil …)  

1 

 Persoon die dit volgt moet een actief lidmaatschap hebben bij TKDV én 
geregistreerd zijn als trainer in het ledenbeheer van TKDV. 

 Bijscholingen gevolgd door leden die in het betreffende jaar ook slagen voor de 
initiator-cursus worden ook mee opgenomen. 

 Max. 3 punten (dus 3 trainers die dit volgen) 
1.4 VTS-gediplomeerde trainer die deelnam 

aan een high level seminar van een 
erkende internationale federatie (bv. 
GM KIP in het buitenland) 

1 

 Persoon die dit volgt moet een actief lidmaatschap hebben bij TKDV én 
geregistreerd zijn als trainer in het ledenbeheer van TKDV. 

 Bijscholingen gevolgd door leden die in het betreffende jaar ook slagen voor de 
initiator-cursus worden ook mee opgenomen. 

 Max. 3 punten (dus 3 trainers die dit volgen) 
1.5 VTS-gediplomeerde trainer die de 

international master course of examinar 
course succesvol afrondde 1,5 

 Persoon die dit volgt moet een actief lidmaatschap hebben bij TKDV én 
geregistreerd zijn als trainer in het ledenbeheer van TKDV. 

 Bijscholingen gevolgd door leden die in het betreffende jaar ook slagen voor de 
initiator-cursus worden ook mee opgenomen.  

 Max. 3 punten (dus 2 trainers die dit volgen) 
1.6 Lid dat de VTS-trainersopleiding met 

succes aflegt 
1,5 

 Persoon die dit volgt moet een actief lidmaatschap hebben bij TKDV. 
 Max. 3 punten (dus 2 trainers die dit volgen) 

1.7 Trainer/atleet die de coachvorming bij 
WT of TKDV volgt 

0,5 
 Persoon die dit volgt moet een actief lidmaatschap hebben bij TKDV. 
 Max. 2 punten (dus 4 trainers/atleten die dit volgen) 
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