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Programma

• Welkom en Inleiding Henk Wijnsma, voorzitter Alterno

• Aanleiding Rob van den Dool, voorzitter Jeugdcommissie

• Het OFO-project Roy Wassen, procesbegeleider

• Werkgroep (voorlopig)

Peter Bredenoort, Vincenzo Valenti, Marga Tijsen, 

Henk Wijnsma, Eric Meijer, Eline Konijnenberg, 

Richard Pol, Mieke Roelofs, André Jonker, 

Jacqueline Koopman, Rob van den Dool.



Welkom en inleiding

• Visie vereniging

• Drie kernwaarden

– Vertrouwen

– Respect

– Samenwerken

• Waarom investeren

– Meer plezier

– Meer kinderen

– Meer talenten

– Meer doorstroming



Aanleiding

• Alterno, club met heel veel:
– Heel veel mensen

– Heel veel ideeën

– Heel veel gebruiken

– Heel veel trainers

– Heel veel enthousiasme

– Heel veel betrokkenheid

• Gaan we hier efficiënt mee om?
– Visie

– Beleid

– Afspraken

– Trainers / opleiding

• Betrokken partijen
– NeVoBo

– Provincie Gelderland

– Topsport Gelderland

– Werkgroep (commissies, bestuur)

– Trainers

– Ouders

• Waarom zijn 
jullie uitgenodigd?
– Samen met ouders

– Iedereen betrokken

– We gaan aan de slag!



Aanleiding

Oscar de Ruig MA1 en MC2

René van Egdom MA3

Isa Jonker MB1

Monique van Loon MB1

Raymond vd Haas MB2

Rutger Boerdam MC1

Loïs Valenti MC3 of MD2

Daphne Broekhuis MC3 of MD2

Joep van den Dool MC4

Katey Koopman MC6/7

Deanne Zijlstra MC6/7

Gerbrand van Hierden JA1

Vladimir Lukic JA2

Connor Dornan JA3

Stephan Draaijer JC1 en D5

Kim Nijhof JC2 mix



Ontwikkel Fasegericht
Opleiden

Help jij ons mee om onze jeugdopleiding een impuls te geven?



• Waarom OFO?

• Wat houdt ontwikkelfasegericht 
opleiden in?

• Hoe kun je ons helpen

Programma



Waarom OFO?





1. Voor de lol
2. Om iets te kunnen doen waar ze 

goed in zijn
3. Om beter te worden in wat ze 

leuk vinden
4. Om fit en in vorm te blijven
5. Om te oefenen

5 belangrijkste redenen 
waarom kinderen 
sporten



Landelijke trend: jeugdleden stromen 
uit
• Verval begint tussen 12-18 jaar

• Kwaliteit trainer/ coach
• Selectie/ de-selectie: Trainingstijden en –groepen gelijk met vrienden (25% lid 

vanwege vrienden); nadruk op presteren/ wedstrijdgericht
• Aansluiting jeugd: match trainingstijden en agenda, differentiatie op niveau
• Groeiende interesse in andere activiteiten
• Oplopen van blessures - chronisch



Sportblessures bij kinderen 9-12 jaar



Motorische fitheid van PO-kinderen



Trainers opleiden & begeleiden



Hoe



Athletic Skills Model (ASM)

• Combinatie van praktijkervaringen en wetenschappelijke bevindingen

Fase Leeftijd Niveau

Basic athletic skills 7-9 CMV 1-3

Advanced athletic skills 10-12 CMV 4-6

Transition athletic skills 13-14 C-jeugd

Performance athletic skills 15-18 B- en A-jeugd

Elite athletic skills 19+ Senioren



• Biologische ontwikkeling

• Cognitief-psychologische 
ontwikkeling

• Sociaal-emotionele ontwikkeling

Drie 
ontwikkelingsgebieden



Biologische 
ontwikkeling



• Kalenderleeftijd

• Biologische leeftijd

• Relatieve leeftijd

• Trainingsleeftijd

Leeftijd



Biologische ontwikkeling



Basic Movement Skills



Invloed op de jeugdopleiding
• Goede motoriek werkt het later fysiek actief blijven in de hand en is ook een voorwaarde 

om goed te kunnen worden in een sport.
• Divers beweegaanbod op jonge leeftijd verminderd de kans op blessures en sportuitval 

op latere leeftijd.
• Vroegtijdige specialisatie leidt tot;

• Een snellere prestatieverbetering en vroegtijdige piekprestaties
• Burn-out vanwege een daling in de intrinsieke motivatie en plezierbeleving
• Over-afhankelijkheid en verhoogd risico op sportblessures



Cognitieve 
ontwikkeling



Voorbeeld Pre operationele fase



Ontwikkeling van het brein



Sociaal emotionele 
ontwikkeling



Impact van waarderen



Zelfdeterminatie



Wat



Pijlers

fdf

Inrichting = 
differentiatie

Optimale 
ontwikkel-
omgeving



Werkgroep (Ambassadeurs)

• Drie deelprojecten
• Tevredenheidsonderzoek
• (Door) Ontwikkelen technische leerlijnen
• Opzetten van trainersbegeleiding

• Voor elk project twee personen als projectleider



Stap 1 - Tevredenheidsonderzoek

• Algehele beoordeling + verbeterpunten
• 0-meting

• 4 vragenlijsten
• Ouders
• ABC-jeugd
• CMV-jeugd
• Trainers



Stap 2 – Op maat maken opleidingsplan

• Uitwerking doorlopende leerlijn
• Jaarplanningen per niveau maken
• Vaardigheden per leeftijdsfase beschrijven



Stap 3 - Opleiden technisch kader

• Scholen trainers
• Werken met jaarplanningen 
• Methodieken voor aanleren technieken
• Pedagogisch: vier inzichten van trainerschap
• Voorbeeldrol



Stap 4 – Opleiden trainersbegeleiders

• Plan van aanpak trainersbegeleiding
• Vaardigheden

• Observeren
• Analyseren
• Feedback-gesprek voeren
• Uitvoeren van begeleiding van trainers-on-the-job (ook weer onder 

begeleiding)



Stap 5 – Borging plannen

• Evaluaties en verzamelen ervaringen
• Tevredenheidsonderzoek jeugdleden
• Ervaren trainers meerwaarde?
• Aanpassen en borgen opleidingsplan



Bedankt voor jullie 
aandacht



OK, hoe verder?

Vanavond

• 3 projectgroepen

– Leden- en oudertevredenheid-

onderzoek: 5 leden

– Technische leerlijnen: 5-10 leden

– Trainersbegeleiders: 5 leden

• Per project 2 projectleiders

Later

• Gezamenlijke start werkgroep 

(met 8 ambassadeurs)

• Per project: 

– Plan van aanpak

– Mensen om je heen zoeken



OK, hoe verder?

• 15 trainers

• 3 deelprojecten

– Leden- en oudertevredenheidonderzoek: 5 leden

– Technische leerlijnen: 5-10 leden

• Kundig op volleybalinhoudelijk gebied of motorische ontwikkeling

• 6x CMV, ABC

• Differentiatie breedte / lijn? 

• Motorische leerlijnen? 

– Trainersbegeleiders: 5 leden

• Werkgroep met 8 ambassadeurs

– 2 leden vanuit elke projectgroep (projectleiders)

– 2 leden vanuit de technische commissies


