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1 Inleiding 
Eén van de benoemde ambities, beschreven in het ‘Technisch Jeugdbeleid HC Ypenburg’, is dat elke 

hockeyer binnen HC Ypenburg, in het jaar 2018, een competente trainer en/of coach heeft. Om deze 

ambitie na te streven is het van belang dat er een start wordt gemaakt met het opleiden van het 

technisch kader. Met deze gedachtegang gaat vanaf het seizoen 2014/2015 de HC Ypenburg 

Academie (HCY Academie) van start. De HCY Academie staat voor het begeleiden, opleiden en 

coachen van het technisch kader. 

 

In dit document wordt de start gepresenteerd welke route HC Ypenburg zal moeten doorlopen om 

de gestelde ambitie richting ‘de meest waardevolle in-house-opleiding voor trainers en coaches in 

het seizoen 2018/2019’ na te streven. 

1.1 Wat is de HCY Academie? 

De HCY Academie wordt een leerschool voor zowel trainers als coaches op HC Ypenburg. Deze 

Academie moet ervoor zorgen dat het technisch kader sterker wordt en de jeugdopleiding een 

kwaliteitsboost krijgt op hockeygebied. Hiermee kan  een tweede ambitie van HC Ypenburg 

gerealiseerd kan worden: ‘De eerste lijn teams bij de jeugd spelen in de Sub-Top of Top klasse’. 

 

1.2 Doelstelling 

Binnen de HCY Academie is de volgende doelstelling voor 2018 geformuleerd: ‘In 2018 heeft elke 

hockeyer binnen HCY een competente trainer en/of coach’. 

1.2.1 Subdoelstellingen 

Naar aanleiding van het startdocument [xxx] zijn er een tiental subdoelstellingen geformuleerd waar 

de HCY Academie de komende jaren aandacht aan wil besteden. 

1. HCY beoogt zowel een kwantitatieve groei als kwalitatieve groei van de eigen interne 

opleidingen 

2. HCY Academie moet gaan fungeren als hét kennis-, opleidingscentrum voor technisch kader 

op elk relevant niveau binnen HCY. 

3. De HCY Academie zal zeer nauwe contacten onderhouden met de KNHB op het gebied van 

ontwikkelingen en veranderingen binnen de hockeysport. 

4. Door optimale, transparante aansprekende communicatie en clubbeleid (rechten en plichten 

van vrijwilligers) zal HCY potentiële kaderleden werven, informeren en enthousiasmeren 

over mogelijkheden  voor het vervullen van kadertaken op het technisch gebied. Met andere 

woorden aanbod voor technisch kader wordt georganiseerd door nog op te richten 

vrijwilligerscommissie? 

5. HCY Academie zal zelf opleiders verzorgen en/of aantrekken om technisch kader op te leiden 

en te begeleiden. 

6. HCY streeft er naar om opgeleid en functionerend kader permanent te begeleiden door 

thema bijeenkomsten, specialisten trainingen en cursussen. 

7. HCY wil een sterke leerverenigingen worden, aansluitend bij de KNHB visie. Sterke 

leerverenigingen spelen een belangrijke rol in de kwaliteit van kader, met name in 

opleidingen nieuwe stijl waarbij cursisten een deel van hun opleiding uitvoeren in de eigen 

praktijk.  

8. HCY wil een Erkend leerbedrijf worden: Op termijn wil HCY een certificering aanvragen als 

erkend leerbedrijf, zodat studenten van beroepsopleidingen (ROC Sport & Bewegen, CIOS, 

ALO) stage kunnen lopen binnen de hockeyclub. Is dit de ambitie op bestuursniveau? De 
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student kan zich binnen de sterke leervereniging verder ontwikkelen, terwijl de club de 

stagiair kan inzetten voor het geven van trainingen, het coachen van wedstrijden of het 

organiseren van activiteiten. 

9. HCY wil zich graag aansluiten bij de plannen van de KNHB om zo toegang te verkrijgen voor  

HCY kaderleden tot de Hockey Mediatheek. 

10. De HCY Academie zal extra aandacht schenken aan de ontwikkeling voor de Jongste Jeugd 

kaderleden. Deze extra aandacht is vereist, om te zorgen dat juist de jongste hockeyers 

optimaal begeleid worden binnen HCY. 

1.3 Scope 

Dit document richt zich voornamelijk op de eerste stap. Richting een HC Ypenburg waar het opleiden 

van (1) spelers/speelsters en (2) het technisch kader centraal staan. De eerste stap is om de 

subdoelstellingen 1, 2, 5 en 10 voor komend seizoen (2014/2015) invulling te geven en dit gedurende 

de jaren te continueren. 
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2 De weg naar 2018 

 
 

 

In de opzet van de HCY-Academy wordt gericht op de weg naar het seizoen 2018/2019. Vijf 

seizoenen wordt de tijd genomen om de (sub-)doelstellingen te realiseren. Deze lange termijn dient 

benoemt te worden, zodat betrokkenen eenvoudig een idee verkrijgen over het tijdspad van 

bepaalde ontwikkelingen binnen de vereniging, op hockey technisch gebied. In deze opzet is de 

waarde van elk seizoen even groot, maar wordt het seizoen 2014/2015 een seizoen dat als basis 

dient voor de inhoud en als markering dient voor de uitvoering. In die gedachte wordt het seizoen 

2014/2015 in onderstaande tabel bestempeld met de gradatie van 60%. De inhoud van het plan, 

welke wordt ingeleid in dit document, is per april 2014 afgestemd in overeenstemming met zowel 

het Bestuur als de Technische Commissie van Hockeyvereniging Ypenburg. Jaarlijks worden de 

nieuwe geplande activiteiten (welke zijn gekoppeld aan uitvoerenden) opgenomen in de algemene 

Jaarplanning Hockeytechnische zaken 

 

 

 

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Seizoenoverzicht

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019
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3 Kick-Off HCY Academie seizoen 2014/2015 
Om in seizoen 2014/2015 een succesvolle start te maken met de HCY Academie is het van belang dat 

een aantal zaken inzichtelijk worden gemaakt. 

1. Voor wie worden er cursussen/opleidingen georganiseerd? 

2. Welke opleidingen worden er op HC Ypenburg aangeboden? 

3. Door wie worden welke cursussen gevolgd in het seizoen 2014/2015? 

4. Het aanbod: op welke manier/aan wie worden deze opleidingen aangeboden? 

5. Hoe wil men de continue (individuele) begeleiding verzorgen? 

6. De kosten van de cursussen/opleidingen. 

3.1 Voor wie worden er cursussen/opleidingen georganiseerd? 

HC Ypenburg definieert 5 groepen waar opleidingen voor worden verzorgd: 

- Trainers Jongste Jeugd; 

- Coaches Jongste Jeugd; 

- Trainers Junioren, breedte teams; 

- Trainers Junioren, selectieteams (1
ste

 en 3
de

 lijnteams); 

- Coaches Junioren, breedte teams; 

- (Coaches Junioren, selectieteams)
1
. 

3.2 Welke opleidingen worden op HC Ypenburg aangeboden? 

Binnen HC Ypenburg wordt een zestal cursussen/opleidingen verzorgd. Waarvan een viertal intern 

(georganiseerd door de HCY Academie) en een tweetal extern (vanuit de KNHB) worden aangeboden. 

 

1. Basiscursus trainer Jongste Jeugd (intern vanuit HC Ypenburg) 

Beschrijving: Deze opleiding is bestemd voor de startende, vaak jeugdige trainer die een 

begin maakt met het trainen van- of assisteren bij Jongste Jeugd team (6-tal of 8-tal) van HC 

Ypenburg. Een aantal aspecten komen hier aan bod:  

- Trainersgedrag (veiligheid/materialen) 

- ‘Wat is training geven?’ 

- Het belang van spelenderwijs leren 

- Het indelen van trainingen 

-  Didactiek, omgang met kinderen 

 

Looptijd: 4 achtereenvolgende bijeenkomsten + 1 examen (‘HCY Certificaat Trainer Jongste Jeugd’) 

Toelatingseisen: Iedere trainer van de Jongste Jeugd 

 

2. Basiscursus coach Jongste Jeugd (intern vanuit HC Ypenburg) 

Beschrijving: In deze cursus worden de beginselen van het coachen van een Jongste Jeugd 

team (6-tallen en 8-tallen) behandeld. Een aantal aspecten komen hier aan bod:  

- Wat is verantwoord coachen? 

- Beginsituatie: doelen stellen en afspraken maken 

- Effectief communiceren 

- Tactiek 

- Basisinformatie strafcorner 

 

                                                 
1
 Het streven is om voor de 1

ste
 en 3

de
 lijnteams de trainers ook de teams coachen. 
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Looptijd: 4 bijeenkomsten verdeeld over het seizoen. 

Toelatingseisen: Iedere coach van een Jongste Jeugd team 

 

3. Basiscursus trainer Junioren (intern vanuit HC Ypenburg) 

Beschrijving: Deze opleiding is bestemd voor de startende en vaak jeugdige trainer die een 

begin maakt met het trainen van of assisteren bij breedte junioren teams van HC Ypenburg. 

Een aantal aspecten komen hier aan bod:  

- Trainersgedrag (veiligheid/materialen) 

- ‘Wat is training geven?’ 

- Het belang van spelenderwijs leren 

- Indeling van de trainingen 

- ‘Hoe geef ik aanwijzingen?’ 

 

Looptijd: 4 achtereenvolgende bijeenkomsten + 1 examen (‘HCY Certificaat Trainer Jongste Jeugd’) 

Toelatingseisen: Iedere trainer van de Junioren 

 

4. Basiscursus coach Junioren (intern vanuit HC Ypenburg) 

Beschrijving: In deze cursus worden de beginselen van het coachen van een Junioren team 

(11-tallen) behandeld. Een aantal aspecten komen hier aan bod:  

- ‘Wat is verantwoord coachen?’ 

- Beginsituatie: doelen stellen en afspraken maken 

- Effectief communiceren 

- Systeem en tactiek 

- Basisinformatie strafcorner 

 

Looptijd: 4 bijeenkomsten verdeeld over het seizoen. 

Toelatingseisen: Iedere coach van een Junioren breedte team 

 

5. Opleiding Hockey Trainer 2 elftal (extern vanuit de KNHB) 

Zie: Beschrijving opleiding Hockey Trainer 2 elftal 

 

6. Opleiding Hockey Trainer 3 (extern vanuit de KNHB) 

Zie: Beschrijving opleiding Hockey Trainer 3
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3.3 Door wie worden welke cursussen gevolgd in seizoen 2014/2015 

In onderstaande matrix wordt aangegeven welke  trainer/coach in aanmerking komt voor de 

cursussen/opleidingen die in paragraaf 1.2. benoemd zijn.  
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Basiscursus trainer Jongste 

Jeugd 

X      

Basiscursus coach Jongste 

Jeugd 

 X     

Basiscursus trainer Junioren   X    

Basiscursus coach Junioren     X X 

Hockey Trainer 2 Elftal    X   

Hockey Trainer 3       

 

3.4 Hoe wil men de continue (individuele) begeleiding verzorgen? 

Naast dat de HCY Academie cursussen en opleidingen voor de trainers en coaches verzorgt, is het van 

belang dat gedurende het hockeyseizoen de trainers gecoacht/begeleid moeten worden. Het streven 

is om iedere trainer individueel de aandacht te geven. In het seizoen 2014/2015 zal dit nog niet voor 

iedere trainer gerealiseerd kunnen worden, vanwege de onderbezetting qua coördinatie. Seizoen 

2014/2015 wordt gestart met het voorzien van individuele begeleiding van de trainers van de 

selectieteams (1
ste

 en 3
de

 team in de lijn). 

 

Het begeleidingstraject van de trainers houdt onder meer het volgende in:  

- Iedere trainer wordt eens in de maand gemonitord door een begeleider.  

- Iedere trainer stuurt minimaal één week voor de te geven training de voorbereidingen op 

papier door naar de begeleider. Daarin wordt verwerkt: de aandachtspunten (opbouw 

van de training, accenten bij oefeningen (technisch/tactisch), veiligheid, etc.). Voor 

aanvang van de training zal de trainer deze voorbereiding met zijn/haar begeleider 

doornemen en vervolgens de training aan zijn/haar team geven. Na afloop van de 

training wordt de training gezamenlijk geëvalueerd en zal de begeleider opbouwende 

feedback richting de komende trainingen geven.
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3.5 De kosten van de cursussen/opleidingen 

Hieronder staat een raming van de kosten die met de cursussen/opleidingen gemoeid zijn. 

Vooralsnog wordt er gekozen voor het inschakelen van een externe cursusdocent. Dit heeft een 

tweetal redenen: 

1. Het begeleiden van diverse trainers binnen HC Ypenburg vergt veel tijd en energie. Op dit 

moment heeft de vereniging te weinig capaciteit om zowel de trainers te begeleiden als de 

interne cursussen te verzorgen (te weinig manpower door de grote ontwikkelingen binnen 

de vereniging) 

2. Door het inhuren van een externe docent brengt HC Ypenburg een stuk expertise in haar 

vereniging (verbreding van kennis) 

 

 

RAMING KOSTEN HCY ACADEMIE 2014/2015 

  
Aantal 

trainers 

Aantal 

coaches 
  

Kosten 

per 

cursus 

  
Aantal 

keren 
  

Totaal kosten 

per cursus 

Jongste Jeugd                 

  

Basiscursus 

trainer Jongste 

Jeugd  

56     € 120,00 
per 

bijeenkomst 
8 

2 

groepen 
€ 960,00 

  
Basiscursus coach 

Jongste Jeugd  
  37   € 120,00 

per 

bijeenkomst 
4   € 480,00 

                    

Junioren                 

  
Basiscursus 

trainer Junioren  
38     € 120,00 

per 

bijeenkomst 
8 

2 

groepen 
€ 960,00 

  
Basiscursus coach 

Junioren  
  20   € 120,00 

per 

bijeenkomst 
4   € 480,00 

  
Hockey Trainer 2 

elftal  
16   € 320,00 per cursist     € 5.120,00 

  Hockey Trainer 3        € 795,00 per cursist       

                    

              TOTAAL € 8.000,00 

                    

* Uitgangspunten Jongste jeugd teams: op basis van het seizoen 

2013/2014 
      

* Uitgangspunten Junioren selectieteams: op basis van het seizoen 

2013/2014 
      

* Uitgangspunten Junioren breedteteams: op basis van het seizoen 

2013/2014 
      

 

Noot: niet inbegrepen zijn de kosten van de externe die de trainers gaan begeleiden. 
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4 Het proces in het kort 

S
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5 Stappenplan opstart HCY Academie 

 

Nr. Onderwerp Wie Deadline 

1 Voorstel ‘HCY Academie 2014/2015’ naar TC   Eind maart 

2 Afstemmen budget bij penningmeester   

3 Akkoord   

4 Benaderen cursusleider(s)   

5 HCY Academie stelt de begeleiders aan   

6 
Communicatie start ‘HCY Academie’ naar leden, trainers en 

coaches. 
  

7 
Eenduidige begeleidingswijze bepalen (verdere invulling HCY 

Academie) 
 Doorlopend 

8 
Inventariseren welke trainers/coaches in aanmerking komen 

voor welke cursus (inclusief HT2 elftal vanuit de KNHB). 
  

9 Vaststellen data interne cursussen (gehele seizoen).   

10 Uitnodigen trainers/coaches voor de diverse cursussen.   

11 Communicatie op website wanneer welke cursus plaatsvindt.   

12 Inventarisatie welke trainers op welke teams   

13 Communicatie naar betreffende trainers/coaches   

14 Rooster maken welke trainer wanneer    

15 Start begeleiding   

16 Start cursussen   

17 Tussentijdse evaluatie   

18 Eind evaluatie   
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Bijlage 1: Beschrijving opleiding Hockey Trainer 2 Elftal 

Doelen 

• De KNHB Hockeytrainer 2 is in staat om op adequate, respectvolle en verantwoorde wijze 

sporters te begeleiden bij hun sportbeoefening.  

• De KNHB Hockeytrainer 2 is in staat om op adequate wijze, op basis van een beschikbare 

planning (een deel van) een training te verzorgen.  

• De KNHB Hockeytrainer 2 is in staat om op adequate wijze de wedstrijden te begeleiden. 

• De KNHB Hockeytrainer 2 is in staat om op adequate wijze bij de uitvoering van activiteiten 

van de vereniging te assisteren volgens aanwijzing van een leidinggevende. 

 

Toelatingseisen 

• Minimumleeftijd is 16 jaar, indien één jaar jonger dan toelating na een intakegesprek met 

positieve beoordeling. 

• De cursist geeft trainingen of is trainer/coach op het niveau van een C- of D- Jeugdteam of 

een seniorenteam. Het is dus noodzakelijk dat men training geeft op bovengenoemd niveau. 

 

Voorwaarden diploma 

• U bouwt een (digitaal) portfolio op waarin alle twaalf (12) PGO’s zijn opgenomen. 

• Het training geven wordt tijdens de opleiding beoordeeld. 

• Bij minimaal 80% aanwezigheid en een voldoende PvB-portfolio ontvangt de cursist na afloop 

van de opleiding het diploma Hockeytrainer niveau 2 – Elftal. 

• Indien de leercoach het portfolio compleet en voldoende acht, kunt u een Proeve van 

Bekwaamheid (PvB) aanvragen (via de leercoach) bij de KNHB. 

• U dient in het bezit te zijn van een geldige scheidsrechterkaart om het diploma te ontvangen. 

 

Duur en studiebelasting 

• De HT2 – Elftal opleiding bestaat uit 10 workshops van 3 uur. 

• De workshops worden eens in de 2/3 weken gegeven, zodat de totale looptijd van cursus 

ongeveer 25 weken wordt. 

• De zelfstudie-uren rondom de workshops liggen in totaal tussen de 20 en 30 uur. De cursist 

ontvangt eventueel bij de workshop behorende literatuur. 

• Voor Praktijkgerichte Opdrachten (PGO’s) is tussen de 20 en 40 uur nodig. De studiebelasting 

per PGO ligt tussen de 2 en 4 uur, afhankelijk van de opdracht. 

• De cursist geeft zelf al trainingen en/of is trainer/coach. 

 

Kosten 

• De HT2 – Elftal opleiding kost € 320,-.  

• Eventuele kosten voor een intake worden afzonderlijk in rekening gebracht. 

• Op deze opleiding zijn de leveringsvoorwaarden HT2 – Elftal van toepassing. 
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Bijlage 2: Beschrijving opleiding Hockey Trainer 3 

 

Doelen 

• De KNHB Hockeytrainer 3 is in staat om op adequate wijze een optimale begeleiding te 

bieden die bijdraagt aan de ontwikkeling van een waarden- en normenpatroon voor de sport 

en die sporters laat reflecteren op de sportsituatie. 

• De KNHB Hockeytrainer 3 is in staat om op adequate wijze trainingen zo te plannen, uit te 

voeren en te evalueren dat deze aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de sporters 

en leiden tot het realiseren van doelstellingen op langere termijn. 

• De KNHB Hockeytrainer 3 is in staat om op adequate wijze bij de wedstrijden conform de 

wedstrijdregels sporters te coachen, gericht op het leveren van de nagestreefde prestatie. 

• De KNHB Hockeytrainer 3 is in staat om op adequate wijze een bijdrage te leveren aan het 

versterken van het verenigingsaanbod in de vorm van nieuwe of nevenactiviteiten die passen 

binnen de doelstellingen van de vereniging.  

• De KNHB Hockeytrainer 3 is in staat om op adequate wijze de Hockeytrainers 2 aan te sturen 

en mee te werken aan hun ontwikkeling.  

 

Toelatingseisen 

• Leeftijd: Minimumleeftijd is 18 jaar, indien één jaar jonger een intakegesprek met positieve 

beoordeling.  

• Vooropleiding: 

o Diploma JHT/HT2 – Elftal 

o ALO-diploma 

o CIOS-diploma met kleinkeuzevak Hockey 

Ervaring 

• Vóór aanvang van de opleiding HT3: Minimaal één (1) jaar ervaring als TR/C op niveau HT2 – 

Elftal met een elftal, ongeacht niveau 

• Tijdens de opleiding: Minimaal = werkzaam als TR/C op niveau HT2 – Elftal, met het niveau: 

• Eerstelijns/prestatieteam in de A t/m D-categorie 

 

Advies:  

loop tijdens de opleiding stage op niveau HT3 en werk PGO’s uit op niveau HT3 

De cursist HT3 dient aan alle toelatingseisen te voldoen, echter: 

Trainers/coaches met aantoonbare ervaring, maar zonder vooropleiding genoemd onder punt 2, 

kunnen een Praktijkintake met theorietoets aanvragen. 

Deze Praktijkintake dient op niveau HT3 te worden gedaan.  \ 

 

Opmerkingen 

De Proeve van Bekwaamheid – praktijk (PvB – praktijk) dient in ieder geval met een team op niveau 

HT3 te worden gedaan 

 

Voorwaarden diploma 

• U bouwt een (digitaal) portfolio op waarin u alle 16 PGO’s verwerkt.  

• Indien de leercoach het portfolio voldoende acht, kunt u een Proeve van Bekwaamheid (PvB - 

portfolio) aanvragen (via de leercoach) bij de KNHB Academie.  

• Na de laatste (14
e
) workshop kunt u de PvB – Geven van trainingen (via de leercoach) 

aanvragen.  

• Indien beide PvB’s voldoende zijn, ontvangt u het diploma Hockeytrainer 3. 
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• Bij minimaal 80% aanwezigheid en een goedgekeurd PvB-portfolio en PvB-praktijk ontvangt 

de cursist na afloop van de cursus het diploma Hockeytrainer niveau 3. 

• U dient in het bezit te zijn van een geldige scheidsrechterskaart om het diploma te 

ontvangen. 

 

Duur en studiebelasting 

• De HT3 opleiding bestaat uit 14 workshops van 3 uur.  

• De workshops worden eens in de 2/3 weken gepland, zodat de totale looptijd van de cursus 

ongeveer 42 weken wordt. 

• De zelfstudie-uren rondom de workshops liggen in totaal tussen de 28 en 54 uur. De cursist 

ontvangt eventueel bij de workshop behorende literatuur.  

• Voor Praktijk Gerichte Opdrachten (PGO’s) liggen de studie-uren tussen de 32 en 64 uur. De 

studielast per PGO ligt tussen de 2 en 4 uur, afhankelijk van de opdracht.  

• De gemiddelde studielast ligt voor de cursist op ongeveer 140 uur.  

• De cursist geeft zelf wekelijks trainingen of is trainer/coach.  

 

Kosten 

• De HT3 opleiding kost € 795,-.  

• Eventuele kosten voor een intake worden afzonderlijk in rekening gebracht.  

• Op deze opleiding zijn de leveringsvoorwaarden HT3* van toepassing.  

 

 

 


