
Themabijeenkomsten  

In november organiseren we drie verschillende 

themabijeenkomsten gericht op lesgeven aan ‘bijzondere’ 

doelgroepen. Wil je graag meer weten over les of training 

geven aan mensen met een auditieve/communicatieve 

beperking of visuele beperking? Of meer weten over hoe je met 

bijzonder gedrag om kan gaan in sport en spelsituaties?  

Voor wie? 

Voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van sportlessen en 

trainingen en met de doelgroep (willen) werken. Daarnaast is de themabijeenkomst ook geschikt voor 

begeleiders in het onderwijs, bestuurders van sportverenigingen en ouders/verzorgers. 

Geïnteresseerd? 

Meld je dan aan voor één of meerdere van de onderstaande bijeenkomsten. Deelname is gratis. Voor 

meer informatie en het aanmeldingsformulier kijk op www.sportpleingroningen.nl/themabijeenkomsten  

‘Bijzonder gedrag in sport- en spelsituaties’  

3 november 2014 - 19.30 tot 22.00 - De Zijlen in Tolbert, Spant 1 

Als trainer-coach van sporters met bijzonder gedrag is het belangrijk om bewust te zijn van je eigen rol 

en de uitingen van je eigen gedrag. Van jou vraagt dit als trainer-coach een aparte aanpak per 

sporter/deelnemer, zeker in hun fase van ontwikkeling. Waarom? Omdat geen enkele sporter 

hetzelfde is. 

‘Omgaan met sporters met een auditieve/communicatieve beperking’  

15 november 2014 - 9.30 tot 13:00 - Hanze Instituut voor Sportstudies, Zernikeplein 17 te Groningen 

In de bijscholing 'Sporters met een auditieve/communicatieve beperking' reiken we kennis en 

handvatten aan om met sporters met een auditieve/communicatieve beperking om te gaan.  

‘Omgaan met sporters met een visuele beperking’  

15 november 2014 - 13:30 tot 17.00 - Hanze Instituut voor Sportstudies, Zernikeplein 17 te Groningen  

De meeste sporters met een visuele beperking sporten bij reguliere sportverenigingen. Om alle 

sporters veilig en naar eigen behoefte te kunnen laten sporten, is het van belang om trainers, coaches 

en begeleiders te leren hoe ze met de sporters met een beperking om kunnen gaan. In de bijscholing 

'Sporters met een visuele beperking' reiken we hiervoor kennis en handvatten aan.  

 

 

http://www.sportpleingroningen.nl/themabijeenkomsten

