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Info opleidingen Jeugdtrainers Limburg 2020 - 2021 

Subsidiemogelijkheden Limburg Handbal en Provincie Limburg 

 

INLEIDING FINANCIELE BIJDRAGE VOOR OPLEIDING JEUGDTRAINERS 

De Provincie Limburg verstrekt in 2020 een subsidie van 500 euro voor ‘Opleiding Jeugdtrainers 2020’ in het 

kader van Motie Heldens. In samenspraak met Platform Limburg Handbal kan de subsidie ingezet worden 

voor HT2-opleiding en Club-coaching door ervaren externe trainers. De aanvraag dient, mét plan en 

begroting, rechtstreeks ingediend te worden bij provincie Limburg via onderstaande link:  

https://www.limburg.nl/loket/subsidies/actuele-subsidies/subsidieregelingen/@5955/subsidie-opleiding/ 

Provincie Limburg stemt de aanvraag af met Platform Limburg Handbal, waarna toekenning zal plaatsvinden.  

Platform Limburg Handbal verstrekt aan de handbalvereniging een aanvullende bijdrage van 50% voor HT2 

opleiding als het totale opleidingsplan van de vereniging meer dan 500 euro kost. Hiertoe dient 

onderstaande link het aanvraagformulier te worden ingediend, met als bijlage de factuur van NHV voor HT2 

opleiding.   

https://www.limburghandbal.nl/breedtesport/aanvragen-financiele-bijdrage-bij-limburg-handbal/ 

 

1. Bondsopleidingen NHV jeugdtrainers 

De opleidingsstructuur van het Nederlands Handbal Verbond is met ingang van 1 oktober 2020 gewijzigd. 

Doelstelling is om het volgen van trainersopleidingen laagdrempeliger en flexibeler te maken, zodat 

clubtrainers deze meer naar eigen tempo kunnen volgen. De opleiding HT2 bestaat uit een theoretisch deel 

via e-learning en een praktijkdeel, dat in samenwerking met Handbalschool Limburg wordt gegeven. 

Info trainersopleidingen website NHV: 

• NHV Handbal Trainer beginner – alg info https://www.handbal.nl/trainer-worden-in-de-breedtesport/ 

• Online scholing ‘een beetje opvoeder’ https://www.handbal.nl/een-beetje-opvoeden/ 

• Handbaltrainer 2 – algemene info  https://www.handbal.nl/handbaltrainer-2-jeugdsport/ 
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2. Club-coaching programma 2020-2021 

In seizoen 2020-2021 wordt in Limburg gestart met ‘club-coaching’. Ervaren externe trainers coachen de 

clubtrainers van de handbalvereniging. Er worden in overleg een aantal sessies afgesproken.  

Deelname aan club-coaching kan in de aanvraag van ‘subsidie Opleiding Jeugdtrainers 2020’ opgenomen 

worden.  

Uitvoering kan in 2021 plaatsvinden. Voor feitelijke aanmelding kan  verzoek ingediend worden via 

margofrissen@limburghandbal.nl.  

Provincie Limburg stemt de aanvraag af met Platform Limburg Handbal, waarna toekenning zal plaatsvinden.  

 

3. Train-de-trainer sessies 2020-2021 

Train-de-trainer sessies worden in seizoen 2020-2021 georganiseerd door Handbalschool Limburg. Hierbij zal 

steeds een onderwerp worden behandeld in samenwerking met een demo-training bij de Handbalschool. 

Deze zullen zowel in Noord-Midden als Zuid plaatsvinden. Doelstelling is om een bijscholing te geven en 

daarnaast een netwerk van geïnteresseerde jeugdtrainers op te bouwen.  

Deelname aan Train-de-trainer sessies is gratis en wordt gecommuniceerd als deze activiteit gepland staat.  
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