
 

  
 
 

In het kader van het project Kwaliteit Leervereniging zijn een aantal producten / 

documenten opgeleverd. Deze producten zijn beschikbaar voor aangesloten bonden en 

instanties die verenigingsondersteuning aanbieden. De verschillende producten zijn erop 

gericht om verenigingen bewust te maken van de verantwoordelijkheden die ze hebben 

rondom trainers/coaches binnen de vereniging. Binden en boeien van kader staat 

centraal! 

 

De volgende producten zijn beschikbaar: 

1. presentatie, incl. document ‘typeringen verenigingen’ 

2. film  

3. quickscan 

4. stappenplan technisch kader 

5. aanmelden Calibris ‘erkenning leerbedrijf’ 

 

Presentatie 

De presentatie kan ingezet worden bij themabijeenkomsten over het thema kader. Het 

eerste deel van de sheets (1 t/m 12) is vooral bedoeld om verenigingen bewust te maken 

van de noodzaak om te blijven werken aan de kwaliteit en kwantiteit van technisch 

kader. Het tweede deel van de presentatie gaat meer in op ‘doen’. Het stappenplan staat 

centraal in dit deel. 

 

De powerpoint is in blanco huisstijl gemaakt waardoor deze makkelijk is om te zetten 

naar eigen huisstijl en identiteit. Het is daarnaast aan te raden de gebruikte termen en 

situaties te toetsen op relevantie van de eigen organisatie en eventueel aan te passen.  

 

Bijlage bij de presentatie is het document ‘typeringen verenigingen’. Deze is eventueel te 

gebruiken bij sheet 8. Ook hier geldt dat dit document uiteraard aan te passen is naar 

eigen situatie / tak van sport.  

 

Film 

Onder de naam ‘Laat uw trainers niet zwemmen’ is er een film ontwikkeld waarmee 

verenigingen bewust gemaakt worden van de noodzaak om verantwoord met kader om 

te gaan. Aan de hand van een ‘worst case’ waarbij alles gaat zoals het niet moet, worden 

de aanwezigen meegenomen in de ‘problemen’ rondom kader binnen de vereniging. Aan 

de hand van goede voorbeelden wordt in beeld gebracht hoe het ook anders kan.  

De film is tevens opgesplitst in 2 delen zodat deze in de presentatie is in te passen.  

 

Quickscan 

De quickscan kan worden ingezet om de vereniging een beeld te geven van de huidige 

situatie. Er worden vragen gesteld die betrekking hebben op werven, behouden, opleiden 

en begeleiden van technisch kader. Doordat de vereniging deze vragen beantwoord, 

wordt aan het einde van de scan een beeld gegeven van welke thema’s op orde zijn en 

waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Door vervolgens het stappenplan te doorlopen, 

krijgt de vereniging een idee van de mogelijkheden om de verbeterpunten aan te 

pakken.  

 

Handleiding  
documenten ‘Kwaliteit Leervereniging’ 
 
  
 

versie juli 2011  



 

Stappenplan  

Het stappenplan vormt de basis van het project. In 7 stappen kan de vereniging 

toewerken naar een concreet plan waarmee ze aan de slag kunnen gaan om trainers te 

vinden en te behouden. In de checklist die in stap 6 verder is uitgewerkt, wordt een 

aantal acties verder uitgewerkt zodat de vereniging ook echt iets heeft om mee aan de 

slag te gaan.  

 

Ook hierbij geldt dat het document in een blanco huisstijl is opgemaakt waardoor het 

makkelijk in eigen huisstijl gezet kan worden. Daarnaast is er voor gekozen om een 

aantal linkjes in het document op te nemen, zowel naar een andere pagina in het 

document als websites op internet. Het is aan te raden om te toetsen welke linkjes (met 

name extern) overgenomen kunnen worden en welke aangepast moeten worden naar 

links op de eigen website.  

 

Aanmelding Calibris 

Wanneer een vereniging studenten uit het ROC onderwijs binnen de vereniging wil 

begeleiden, is het verplicht om erkenning bij Calibris aan te vragen. Om te ondersteunen 

bij de aanvraag, is middels een powerpoint presentatie een soort handleiding gemaakt. 

Het daadwerkelijke aanvragen van de erkenning gaat via de website van de Calibris. 

Overigens is het belangrijk om in de gaten te houden in hoeverre de regels en werkwijze 

rondom aanvragen wijzigingen. Calibris is voornemens het beleid rondom Erkend 

Leerbedrijf de komende jaren te gaan aanpassen. Houd de website van Calibris daarom 

regelmatig in de gaten. Kijk voor meer informatie op http://mijn.calibris.nl 

  


