
Praktijkbegeleider  
op de club



KNRB BESTUUR EN AV 2020:  

IN 2030 IS 15% VAN ROEIERS JONGER DAN 19 JAAR; 

 
Dit betekent dat met in achtneming van de verenigingen die studenten als doelgroep hebben de vertaling hiervan is dat op een gemiddelde algemene vereniging in 2030 20% van de leden junior zou moeten zijn. Hier hebben we met zijn allen aan 
gecommitteerd.



DROMEN: 

HOE ZIET DE CLUB ERUIT IN 2030 MET 20% VAN DE LEDEN <19 JAAR? 

 
Voor we aan de slag gaan met praktijkbegeleider wil ik jullie even laten dromen. Schrijf op: Hoe ziet die junioren tak eruit? Hoe is dat georganiseerd? Welke samenwerkingen heb je en hoe heb je dit gestructureerd?



Club in 2030 met 20% junioren - juniorencommissie 

De juniorleden zijn divers samengesteld; 
⅔ roeit recreatief samen waarbij sportplezier en spelen belangrijker is dan presteren; 
⅓ doet aan wedstrijdroeien en halen daar hun plezier uit; 
Bij voorkeur is een (deeltijd betaalde) professional betrokken bij trainersbegeleiding en-coördinatie van junioren. De voornamelijk vrijwillige coaches voelen zich goed gesteund, en toegerust tot hun taak. Zij kunnen met hun (ontwikkel)vragen goed 
terecht in de eigen club. Zij hebben plezier in het coachen. De junioren hebben leuke trainingen die aansluiten bij hun doelen en wensen in de sport; 
De verenigingen hebben een juniorenbestuur dat, in samenwerking met, en onder begeleiding van, het volwassenen bestuur, hun eigen juniorenevenementen organiseert. 
De vereniging heeft verbinding in de lokale sport via buurtsportcoaches en LO docenten. In 2030 kent 50% van alle docenten lichamelijke opvoeding en 50% van de buurtsportcoaches de roeisport als een georganiseerde sport met andere 
eigenschappen dan het traditionele sportaanbod voor junioren.  

Uitleg: speerpunten - goede begeleiding op de club levert betere coaches  die met plezier hun functie vervullen en daarmee meer sportplezier en dus een leven lang roeiplezier. 



Hoofdcoach over de jeugdtrainingen

Hoe ziet jullie jeugdtraining eruit? Even paar minuten met elkaar in gesprek. 



Opleider en jeugdcoördinatie

Dit is Monika Roeling, lid juniorencommissie en coach bij Beatrix. 

Wat hoor je haar hier zeggen? 



Juniorencoaches aan het woord

Wat hoor je hier? 
Wat is er nodig om dit goed te verzorgen?



Uitgangspunten voor plezier 

• Zélf doen (autonomie) 

• Zelfvertrouwen (competentie) 

• Erbij horen (relatie/verbinding)  

• Ontwikkeling 

• Uitdaging 

• Beweging • Structuur en duidelijkheid bieden 

• Stimuleren en motiveren 

• Individuele aandacht geven 

• Regie overdragen 

Plezier is niet alleen belangrijk voor je sporters. Sterker nog… als je coaches aan deze drijfveren voldoen hebben zij meer plezier en straalt dit door naar je roeiers. 



Praktijkbegeleider? 

 



Praktijkbegeleider!
• Start met de rol belangrijk te vinden als bestuur 

• Is vaak een ervaren coach / instructeur 

• Korte cursus om te helpen comfortabel te worden in rol: 

• E-learning 

• Workshop 

• Aanmelden via knrb.nl/academie -> opleider ->praktijkbegeleider 

In deze cursus start je met een e-learning waarin je veel leert over de rol praktijkbegeleider en een tweetal voorbereidende opdrachten. Als deze zijn ingeleverd en als voldoende beoordeeld, kun je aanmelden voor de eerstvolgende workshopdag. 
Tijdens de dag ga je praktisch aan de slag met je medecursisten op een aantal thema’s zoals communicatie, drijfveren, mindset, begeleiden en motivatie. Het leuke is dat deze mensen uit allerlei verschillende sporten komen en ieder vanuit de eigen 
leeromgevingen veel inspiratie meeneemt. 

http://knrb.nl/academie


WAT NEEM JIJ MEE? 

NAMENS DE JUNIORENCOMMISSIE: 

DANK JE WEL VOOR JE AANDACHT! 

Slotvraag: Wat neem jij mee naar de club?



VEEL PLEZIER MET HET 
ROEICONGRES


