
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

Uitnodiging online scholing 

‘Sporters met gedragsproblematiek’ 

5 en 12 november 2020 19.00 – 22.00 uur           

Op donderdagavond 5 én 12 november wordt van 19.00 tot 22.00 uur de scholing 

‘Sporters met gedragsproblematiek’ georganiseerd door SportUtrecht. Deze scholing zal 

online plaatvinden en is speciaal bedoeld voor trainers die sportaanbod aanbieden aan 

mensen met een beperking in de gemeente Utrecht. 

 

Inhoud 

Je hebt het ongetwijfeld als trainer al eens meegemaakt: een sporter misdraagt zich 

tijdens training of wedstrijd zó dat andere sporters in het team minder plezier beleven en 

misschien zelfs overwegen te stoppen. Dat zijn kritische momenten. Wat kan jij doen om 

ervoor te zorgen dat iedereen plezier beleeft in jouw team? Die vraag beantwoorden wij in 

de scholing ‘Sporters met gedragsproblematiek’. Klik hier voor meer informatie over  

deze scholing.  

 

Let op: De scholing ‘Sporters met gedragsproblematiek’ bestaat uit een  

voorbereidende online module (30 min.) en twee avondbijeenkomsten. De online 

module geeft zicht op wat ongewenst gedrag is en wat je kan doen om sporters op  

een plezierige manier te laten sporten. Ook kan je hier je vragen kwijt die je  

graag beantwoord ziet tijdens de bijeenkomst. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

18.50-19.00 uur: Inloggen online programma 

19.00-22.00 uur: Start online scholing ‘Sporters met gedragsproblematiek’. 
 

De scholing wordt aangeboden door:  

NOC*NSF Academie voor Sportkader en SportUtrecht. 

 
Online bijeenkomst 

In verband met de corona ontwikkelingen 

zal deze bijeenkomst online plaats 

vinden. Deelnemers ontvangen na 

inschrijving de nodige informatie per 

email om online deel te kunnen nemen 

aan deze scholing. 

 

Vragen?  

Neem voor meer informatie contact op 

met Femke Cordova via:  

E: Femke.cordova@sportutrecht.nl 

M: 06- 19499450 (di. t/m vr.) 

 

Aanmelden 

Aanmelden is verplicht. Klik hier om je aan 

te melden. Je kunt je uiterlijk tot 28 oktober 

2020 aanmelden. Er is plek voor maximaal 

15 personen. Wanneer aanmelden via de 

aanmeldlink niet meer mogelijk is, neem 

dan contact op met Femke Cordova. 

 

 

Kosten? 

Deelname is gratis.  
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