Profiel directeur sportkaderopleiding
Situering
De directeur sportkaderopleiding (DSKO) stuurt de sportkaderopleiding in de federatie
(3VL) aan in nauwe samenwerking met de Vlaamse Trainersschool (VTS).

Profiel
De kandidaat beantwoordt aan het volgende profiel:
•
•
•
•
•
•

De DSKO is bij voorkeur een Master of Bachelor LO met specialisatie in de
betrokken sporttak (bij voorkeur met bijzondere bevoegdheid of VTS-diploma).
De DSKO heeft bovenal expertise in de betrokken sporttak. Hij/zij dient het
vertrouwen te genieten van de partners in de denkcelwerking en hij/zij moet op
de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen binnen de betrokken sporttak.
De DSKO moet kennis hebben van de sportwereld in het algemeen en de
sportkaderopleiding in het bijzonder.
Ervaring binnen de werking van de VTS, hetzij als docent, hetzij als denkcellid, is
een meerwaarde.
De DSKO heeft de vaardigheden om indien nodig een consensus na te streven in
de denkcel.
De DSKO kent de opleidingsstructuur binnen 3VL en de VTS

Takenpakket
•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkelingen van een visie op levenslang leren bij triatloncoaches
Verzekeren van een jaarlijks opleidingsaanbod aan basisopleidingen (cursussen)
en permantente vorming (workshops) op basis van een behoeftenanalyse en
neergeschreven in een opleidingsplan
Overleg met alle stakeholders (clubmanager, technisch directeur, VTS, docenten,
cursusverantwoordelijken, Universitaire liaisons, ...)
Werving, opleiding en coaching van docenten, stagebegeleiders en
cursusverantwoordelijken
Versterken van internationale samenwerkingen en bewaken van de erkenning
van het opleidingsprogramma door de International Triathlon Union (ITU)
Implementeren van een elektronische leeromgeving voor de basisopleiding en permanente vorming van triatloncoaches
Rapportering aan technisch directeur, aan de denkcel en de Taskforce VTS.

Aanbod
De DSKO functioneert in een dynamische en uitdagende omgeving en krijgt een ruime
autonomie.
Voor deze functie biedt 3VL een maximaal jaarlijkse vergoeding aan van 3.500€
(zelfstandige basis of via het statuut van verenigingswerker).
Kandidaten kunnen zich melden tot 15/12/2018 via e-mail naar
topsport@triatlon.vlaanderen. Gelieve uw kandidatuur te ondersteunen met een CV en
motiveringsnota. De kandidaturen worden besproken binnen de denkcel die een
kandidaat voorstelt aan de Taskforce VTS die goedkeuring moet verlenen.

