Opleiding Aspirant-Initiator

Draaiboek voor de organisatie
van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey
voor organisatoren

Vlaamse Hockey Liga vzw – Ch. Schallerlaan 52 – 1160 Oudergem - Email: cindy.vanduffel@hockey.be

1. Inleiding
Het is een feit dat vandaag veel sporttechnisch niet gediplomeerde lesgevers (jongeren, ouders,
vrijwilligers, enz.) onze jeugd in de hockeyclubs begeleiden. Daarnaast blijkt bij de hockeyclubs de
nood aan helpers tijdens de trainingen zeer groot. De Vlaamse overheid speelt daarop in door het
volgen van een sportkaderopleiding financieel te ondersteunen. Dit zal het aantal opgeleide lesgevers
en begeleiders in de clubs doen toenemen.
Daarom organiseert de Vlaamse Trainersschool in samenwerking met de Vlaamse Hockey Liga vzw
een drempelverlagende opleiding “Aspirant-Initiator Hockey”. Er werd door de Vlaamse
Trainersschool gekozen om de Aspirant-Initiator Hockey te plaatsen onder het eerste opleidingsniveau
om duidelijk te maken dat dit een instapniveau is naar de opleiding Initiator Hockey. Initiator
Hockey is het eerste opleidingsniveau op weg naar Instructeur B Hockey, Trainer B Hockey en Trainer
A Hockey.
Het grote verschil met een gediplomeerde Initiator Hockey is dat een Initiator zelfstandig een
programma kan voorbereiden en begeleiden. Een Aspirant-Initiator Hockey voert een programma
uit dat hem/haar wordt aangereikt door een hoger opgeleide aanwezige trainer (Initiator, Instructeur,
Trainer) onder wiens toezicht hij /zij aan de slag gaat. De Aspirant-Initiator Hockey dient enkel een
uitgewerkt basisoefenstofpakket aan te bieden.
Tabel 1: Opleidingsniveaus Vlaamse Trainersschool
3
TRAINER A HOCKEY
2

2

INSTRUCTEUR B HOCKEY

TRAINER B HOCKEY
1

INITIATOR HOCKEY
0
ASPIRANT-INITIATOR HOCKEY

De organisatie van deze opleiding gebeurt in één module van 16 uren. De opleiding, die sterk
praktijkgericht is, wordt gegeven door erkende docenten van de Vlaamse Trainersschool. Tijdens de
opleiding Aspirant-Initiator Hockey brengt de docent de deelnemers bij hoe ze op een veilige en
efficiënte manier kunnen helpen in de begeleiding van groepen sportbeoefenaars. De inhoud van de
opleiding spitst zich dan ook toe op het didactisch handelen van de Aspirant-Initiator Hockey.
Er wordt geen examen afgenomen, maar de cursisten worden tijdens de duur van de opleiding
permanent geëvalueerd. De docent zal in de beoordeling van de cursist onder andere rekening
houden met: communicatieve vaardigheden, attitude en inzet, motivatie en enthousiasme, kennen en
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kunnen toepassen van het oefenstofpakket, elementaire sportspecifieke kennis. In functie van de
permanente evaluatie is een maximum van 20 aantal deelnemers per cursusorganisatie AspirantInitiator Hockey aangewezen. Het resultaat van de beoordeling is niet delibereerbaar en er is geen
herexamen mogelijk.
De opleiding Aspirant-Initiator Hockey is een erkende cursus. Concreet betekent dit dat de
opleiding niet door de Vlaamse Trainersschool (VTS) wordt georganiseerd of gefinancierd, maar dat
die door de Vlaamse Trainersschool wordt erkend en waarvan de geslaagde cursisten worden
gehonoreerd met een VTS –attest.

2. Wie kan een VTS-opleiding Aspirant-Initiator organiseren?
De opleiding Aspirant-Initiator Hockey kan worden aangevraagd en georganiseerd door alle door de
Vlaamse

Gemeenschap

erkende

sportfederaties

die

de

betrokken

sporttak

binnen

hun

sportfederatie beoefenen en die zetelen in de sporttakspecifieke VTS-denkcel, voor de leden die bij
hen zijn aangesloten. De Vlaamse Hockey Liga vzw is bijgevolg bevoegd om deze opleiding te
organiseren in samenwerking met haar clubs.

2.1


Bijkomende voorwaarden
De kandidaat-cursisten moeten aan de gestelde toelatingsvoorwaarden voldoen: minstens
15 jaar worden in de loop van het kalenderjaar en de sport sporttechnisch beheersen.



De docenten die de lessen geven, moeten erkend zijn. De erkenning wordt verleend door
de betrokken denkcel Hockey.



Het programma dat 16 uren omvat (zie opleidingsstramien) dient gevolgd te worden zoals
werd aangegeven door de denkcel Hockey.



De betrokken cursustekst, namelijk het oefenstofpakket, van de Vlaamse Trainersschool is
de basis van de te kennen leerstof.



De accommodaties en sportuitrusting moeten voldoen aan de door de denkcel Hockey
gestelde criteria.



De lessen worden in het Nederlands gegeven en staan onder toezicht van de VTS.



Alle onkosten voor de organisatie van de cursus (huur van lokalen, verzekering,
cursusteksten) en van het examen vallen ten laste van de organisator (= club).
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2.2

Procedure

STAP 1: Aanvraag indienen bij de Vlaamse Hockey Liga vzw
De aanvraag tot erkenning wordt minstens twee maanden vòòr de start van de cursus ter
goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Hockey Liga vzw. Hiervoor wordt het aanvraagformulier,
zie bijlage 1, ingevuld en opgestuurd naar:

Vlaamse Hockey Liga vzw
t.a.v. Vanduffel Cindy
cindy.vanduffel@hockey.be
De aanvraag moet ondertekend zijn door het hoofd van de aanvragende instantie (sporttechnisch
coördinator, voorzitter, enz.) en vermeldt de namen van de cursusverantwoordelijke en de erkende
docent. TIP: Contacteer tijdig de docenten!
Hierna ontvangt men vanuit de Vlaamse Hockey Liga vzw al dan niet een positief antwoord met:
-

de eventueel specifieke eisen voor de organisatie van de cursus.

-

goedkeuring van de docent(en) en/of de contactgegevens van de DSKO/sporttechnisch
coördinator die verder kan helpen met het zoeken naar geschikte docenten

-

inschrijvingslijst

STAP 2: Voorbereiding van de cursusorganisatie
Na de goedkeuring start de cursusorganisator (= club) met het samenstellen van het lessenrooster
en het aanvragen van het cursuspakket.
De opleiding kan enkel gegeven worden door docenten erkend door de Vlaamse Trainersschool en die
goedgekeurd zijn door de Vlaamse Hockey Liga vzw.
Per

cursusorganisatie

wordt

er

een

cursusverantwoordelijke

aangeduid.

De

cursusverantwoordelijke is de administratieve verbindingspersoon tussen de organisatie en de
Vlaamse Hockey Liga vzw, en is daarom de garantie voor het welslagen van de cursus.
Het volledig lessenrooster met vermelding van de cursusverantwoordelijke, de erkende docent(en),
de lesdata wordt na akkoord en vóór de start van de cursus naar cindy.vanduffel@hockey.be
gestuurd.
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Daarnaast bezorgt u ons ook digitaal promotiemateriaal. Bij voorkeur een link naar een website
waarop geïnteresseerde cursisten alle nodige informatie voor inschrijvingen terugvinden. Een
promotiefolder in Word of Pdf bestand kan ook.
De (voorlopige) inschrijvingslijst, zie bijlage 2, met de persoonlijke gegevens van de cursisten,
zoals de juiste schrijfwijze van de naam en voornaam volgens identiteitskaart, de geboortedatum, het
officieel adres en het e-mailadres, wordt uiterlijk twee weken vóór de start van de cursus naar het
VTS-secretariaat opgestuurd.
De cursustekst wordt, op basis van de doorgegeven inschrijvingslijst, in pakket besteld bij de
Vlaamse Hockey Liga vzw. De cursussen worden naar het opgegeven adres opgestuurd. De Vlaamse
Hockey Liga vzw factureert 5 euro/cursustekst in functie van het aantal deelnemers.
STAP 3: Aandachtspunten tijdens de cursus
De cursusverantwoordelijke let er op dat alle nodige materiaal (vb laptop, beamer) aanwezig is in het
leslokaal en dat de cursustekst wordt verdeeld onder de cursisten. De cursusverantwoordelijke blijft
gedurende de ganse opleiding beschikbaar voor docenten en cursisten om eventuele vragen en
problemen op te vangen.
OPGELET: de cursisten worden tijdens de duur van de opleiding permanent geëvalueerd. Dit betekent
dat de aanwezigheid van de cursisten vereist is voor elk lesmoment binnen eenzelfde
cursusorganisatie.
STAP 4: Na afloop van de cursus
Een lijst van de geslaagden en niet-geslaagden wordt door de cursusverantwoordelijke opgestuurd
naar cindy.vanduffel@hockey.be. U kan opnieuw gebruik maken van de lijst in bijlage 2. De geslaagde
kandidaten ontvangen een attest van de Vlaamse Trainersschool.
OPGELET: De attesten worden gezamenlijk opgestuurd naar de organisator van de erkende cursus,
die verder voor de verdeling instaat. De organisator brengt eveneens de deelnemers die niet slaagden
op de hoogte.
Deze erkende cursussen staan steeds onder toezicht van de VTS - denkcel Hockey.
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