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Beroepsprofiel CERTIFIED GOLF TEACHING PROFESSIONAL (level III) 

 

Module Stageperiode 

Portfolioproduct Ja 

Opnemen Portfolio Bewijs van deelname 

Omschrijving In de stageperiode leert de Golfprofessional i.o. het toepassen van de 
aangeleerde methodieken en didactiek. Dit gebeurt (deels) onder leiding van 
de clubprofessional waar de stage wordt uitgevoerd. 

Leerdoelen ▪ Ervaring opdoen in de praktijk en het vergroten van de 

deskundigheid van de professional i.o. op het gebied van de 

aangeleerde methodieken en didactiek. 

▪ Ervaring opdoen van bedrijfsvoeringsaspecten rondom 

werkzaamheden behorend bij een clubprofessional.  

▪ Zelfstandig lesgeven onder toezicht van de clubprofessional. 

Uitvoering Minimaal 

 Stagedeel 1: Clubpro (50uur) 

▪ U bereidt minimaal 3 verschillende lessen voor met 3 verschillende 

lesmethodieken. Hierbij wordt u beoordeeld door de clubprofessional. 

▪ U analyseert samen met de clubprofessional diverse golfleerlingen 

van verschillende niveaus. Hierbij wordt u beoordeeld door de 

clubprofessional. 

▪ U geeft samen met de clubprofessional diverse privé-, groepslessen, 

clinics en jeugdlessen. 

 

Stagedeel 2: ANWB weekendcursussen (36uur) 

▪ U begeleidt 2 weekenden een cursus van de ANWB. Hierbij leert op 

verschillende locaties groeplessen cq clinics voor te bereiden en te 

begeleiden i.s.m. andere golfprofessionals. 

▪ Tijdens de cursus geeft u les alle facetten van het golfen. 

▪ U geeft theoretische lessen golfregels en etiquette. 

▪ U neemt theorie– en praktijkexamens af. 

Ondersteuning - Burggolf Haverleij 

- ANWB leslocatie n.t.b. 

Voorbereiding Lesmodules afgerond: CERTIFIED GOLF TEACHING PROFESSIONAL (level III) 

Resultaat De golfprofessional is bekwaam zowel zelfstandig als in teamverband op te 

treden als golf teaching professional. 

- het zelfstandig plannen en organiseren van golfactiviteiten zoals o.a. 

lessen, wedstrijden en - schema’s. 

- op een gestructureerde wijze trainings- en lesmethoden begeleiden 

- het coachen bij wedstrijden 

- het afnemen van vaardigheidstoetsen 

- het aansturen van sportkader 
 

Competenties ▪ Opgedane competenties gedurende de gehele opleiding en stage. 

Lestijd Praktijk bij clubprofessional :  50 uur  

Praktijk groepslessen cq clinics :  36 uur 

Benodigde middelen ▪ Eigen golfuitrusting 

▪ Lesmateriaal WGTF 

Begeleiding Voor vragen kunt u e-mailen naar info@wgtf.nl  

mailto:info@wgtf.nl

