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De opleiding MT-3 van de KNMV leid je op tot zelfstandige motorsporttrainer. Dit is de 
vervolgopleiding voor trainers die al een MT-2 diploma hebben. Het werkterrein van de 
Motorsporttrainer-niveau 3 is de motorsportvereniging, een motorsportteam en/of één of 
meerdere individuele rijders en richt zich op het zelfstandig trainen, coachen en begeleiden 
van (jeugd)rijders op wedstrijdniveau. 
 
TRAININGSNIVEAU 
Tijdens de opleiding MT-3 leer je vaardigheden om 
zelfstandig training te geven aan (jeugd)rijders en hen te 
coachen tijdens wedstrijden. Het aanleren en verbeteren 
van diverse technische en tactische elementen staan 
hierbij centraal. Voor jou als cursist van deze opleiding 
betekent het dat je bij voorkeur over een relevante 
zelfstandige trainingsplaats (= trainingsmogelijkheden en 
rijders) moet beschikken.  
 
PRAKTIJK 
Ten behoeve van je opleiding voer je diverse 
praktijkopdrachten uit. Deze opdrachten vormen de kern 
van de opleiding en bereiden je voor op de uiteindelijke 
afronding de opleiding. 
 
OPLEIDING 
De duur van de MT-3 opleiding bedraagt gemiddeld elf 
maanden. In de eerste workshops wordt de theorie 
behandeld, daarna zijn de workshops op externe locaties 
waar de praktijk wordt geoefend. Tijdens de opleiding 
werk je aan diverse praktijkopdrachten met als 
achtergrondinformatie het MT-3 cursusmateriaal. Later in 
het jaar zijn er twee momenten waarop je examen aflegt. 
Gelet op de groepsgrootte van gemiddeld 12 deelnemers 
wordt er onderling veel overlegd en samengewerkt. Want 
voor iedereen geldt: ”Samen starten & samen finishen met 
het MT-3 diploma op zak!”  
 

 
 
WORKSHOPS 
Om je in staat te stellen de benodigde kennis en 
vaardigheden op te doen, organiseert de KNMV workshops, 
gegeven door diverse deskundigen. Een workshop duurt 
circa 6 uur (combinatie ochtend/middag). Aan de hand van 
de gevolgde workshops kun je de praktijkopdrachten verder 
uitwerken. Je bent verplicht de workshops te volgen. 
 
Op de volgende data zijn de workshops gepland: 
1. workshop Kick-off MT-3 /EHBSO    01/03/2014 *  
2. workshop Didactiek / Trainingsleer    22/03/2014 ** 
3. workshop Didactiek / Trainingsleer     05/04/2014 ** 
4. workshop Praktijk 1 / Motorspecifiek   10/05/2014 *** 
5. workshop Praktijk 2 / Motorspecifiek   07/06/2014 *** 
6. workshop Terugkomavond Arnhem       18/06/2014 * 
7. workshop Praktijk 3 / Motorspecifiek   28/06/2014 *** 
8. PvB afname: Wedstrijd coachen    sept./okt. 2014 
9. PvB afname: Training geven     okt./nov.  2014 
* in Arnhem / ** Doetinchem / *** extern (locatie volgt) 
 
Er zijn in de zomerperiode stage momenten: datums en 
locaties worden tijdens de opleiding bekend gemaakt. 

In de opleiding komen onderwerpen zoals didactiek, 
trainingsleer, communicatie, lesgeven en organiseren aan de 
orde.                                            
 
Naast de workshops besteed je ook wekelijks een aantal uren 
aan zelfstudie waar materiaal voor beschikbaar is. Op die  
manier kun je de praktijkopdrachten zo goed mogelijk  
uitvoeren. 
 

 
 
AFSLUITING 
Om de opleiding af te ronden moet je een aantal Proeven van 
Bekwaamheid (PvB) met goed resultaat afleggen.  
De opleiding MT-3 bestaat uit vier PvB’s: 
 
- Aansturen en begeleiden van kader (portfolio) 
- Organiseren van een activiteit  (portfolio) 
- Training geven    (praktijk) 
- Wedstrijd coachen   (praktijk)  
 
Portfolio betekent dat je deze opdrachten schriftelijk uitwerkt 
en compleet ter beoordeling inlevert. Praktijk betekent dat dit 
examen in de praktijk wordt afgenomen. Als je alle vier PvB’s 
hebt gehaald, ontvang je het diploma MT-3.  
 
OPLEIDINGSDUUR EN OPLEIDINGSKOSTEN 
De opleiding start op 1 maart 2014 en duurt tot 3 december 
2014.  
De kosten voor de opleiding MT-3 bedragen € 495,- (voor KNMV- 
leden). Niet-KNMV-leden betalen het volledige opleidingsbedrag 
t.w. € 985,-. Voor dit bedrag krijgt men: opleidingsmateriaal, 
begeleiding door de docenten, de workshops, de catering en het 
afleggen van vier PvB’s. Reis- en overige kosten komen voor 
rekening van de deelnemer. De cursist dient tijdens de opleiding 
een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag) in te leveren. 
 
TOELATINGSVOORWAARDEN 

• In bezit van diploma MT-2, ALO of CIOS of gelijkwaardig (ter 
beoordeling door de KNMV) 

• Deelnemers dienen (bij voorkeur) KNMV-lid te zijn. 
  (niet-KNMV leden betalen het volledige cursusbedrag). 

•  Minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar. 

• Deelnemers dienen eigen trainingsmogelijkheden te hebben. 

• Deelnemers beschikken over motorsportrijervaring. 

 
HOE WORD JE DEELNEMER? 
Meld je via het inschrijfformulier aan bij de KNMV,  
t.a.v. Mario Pieterse, Postbus 650, 6800 AR Arnhem,  
e-mail: m.pieterse@knmv.nl of 026-3528532. 
 
Deelname wordt geaccepteerd op volgorde van aanmelding, de 
cursist ontvangt hiervan schriftelijk bericht. 
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