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Definities 

- Waar hij staat kunt u ook zij lezen. 

- Technisch kader: dit zijn commissies en/of personen die zich primair bezig houden met de 

technische aspecten binnen de club. Dit kunnen dus zijn de technisch coördinatoren, technisch 

manager, technisch directeur, technische commissie, trainers, coaches, scouts, etc. 

- Organisatorisch kader: dat zijn personen en/of commissies die meer de randvoorwaarden 

invullen zoals het wedstrijdsecretariaat, aansturen vrijwilligers, etc. 

- Tophockey: een Technisch Directeur (TD) wordt al snel geassocieerd met tophockey terwijl dat 

niet de hele lading dekt. In de meeste gevallen zal een TD aan de slag gaan bij een 

tophockeyclub. Maar ook daar zal zijn taak niet uitsluitend tophockey zijn. Hij dient zich ook 

bezig te houden met breedtehockey, het fundament van de club. Daarom staat in de BCP 

hockey in het breedste zin des woords centraal en is het woord top tussen haakjes gezet om 

aan te geven dat tophockey wel een belangrijk onderdeel van het pakket vormt. 
- TD staat voor Technisch Directeur, TM staat voor Technisch Manager en TC staat voor 

Technisch Coördinator 

- Onder hockeytechnische zaken (HTZ) wordt verstaan alle hockeyaspecten voor de 

doelgroepen, jongste jeugd, junioren, schoolhockey, (L)G hockey, senioren, veteranen, 

trimmer en knotshockey. 
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Colofon 

 

In opdracht van KNHB 

Ontwikkeld door KNHB Academie 

Verantwoording 
  

Gelegitimeerd door: experts uit het werkveld (functionarissen). 
Op: 10 december 2012  
Te: Nieuwegein 
Gelegitimeerd door: werkgevers uit het werkveld (bestuurders).  
Op: 5 november 2012  
Te: Nieuwegein 

Verantwoording Vastgesteld door: KNHB 
Op: 12 december 2012 
Te: Nieuwegein 

 
 
Verantwoording 

 
Het Beroepscompetentieprofiel Technisch Directeur is gebaseerd op de Kwalificatiestructuur 
Sport waarbij de functie van Technisch Directeur gelijk gesteld wordt aan Niveau 5 van KSS. 
 
Een beroepscompetentieprofiel beschrijft een ervaren functionaris. Het profiel is een middel 
om een functie te verduidelijken aan het werkveld. Wanneer het een nieuwe functie betreft 
ondersteunt het profiel de verdere profilering en positionering van de betreffende 
functionaris. Tevens wordt van dit profiel gebruik gemaakt bij het opstellen van de 
kwalificatiecriteria (voor diplomering) en het ontwikkelen van een opleiding.   
 

Brondocumenten 

 
- Beroepscompetentieprofiel Trainer Coach 5 versie 2012 NOC*NSF. 
- Beroepscompetentieprofiel Opleider 5 versie 2012 NOC*NSF. 
- Beroepscompetentieprofiel Technisch Directeur versie 2008 NOC*NSF. 
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1 Algemene informatie over het beroep 
 
In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. 
 

1.1 Functiebenaming 

 
Technisch Directeur (TD) 
 
1.2 Beschrijving van het beroep 

 

Werkomgeving 
 
 

 

De TD kan bij elke hockeyclub actief zijn. Hij is (voornamelijk) 
werkzaam bij hockeyclubs die de ambitie hebben om het 
hockeytechnische beleid continu te ontwikkelen, waarborgen en 
uitbouwen van het hockeyniveau. Hij staat boven het technisch kader 
dat zich richt op de selectieteam van de club. Sport vormt de 
primaire tijdsbesteding. 
 
De TD kan bij meer clubs tegelijkertijd werkzaam zijn (zoals 
bolwerken). De TD heeft de competenties om een hockeybeleid 
binnen een club vorm te geven.  
 
De TD geef leiding aan de hele club en staat derhalve boven de 
eerste teams 
 
De TD richt zich niet uitsluitend op het tophockey, maar heeft de 
opdracht om de hockeytechnische zaken vorm te geven, te 
waarborgen en uit te bouwen binnen een organisatie van de Jongste 
Jeugd tot aan trimmers en van breedtesport tot aan tophockey. 
 
De TD ondersteunt het bestuur bij het ontwikkelen van het 
hockeytechnisch beleid met de daarbij behorende financiële 
verantwoording. Hij stuurt de betrokken commissies aan.  
 
De TD toont leiderschap binnen het hockeytechnische domein van de 
club. Hij handelt strategisch, denkt in grote lijnen en stuurt de 
betrokkenen aan voor de operationele activiteiten. 
 
De TD staat voor de opgave te communiceren met verschillende 
belanghebbenden zoals: bestuur/directies, technisch kader, sporters, 
scheidsrechters, bestuur/directies van (top)sportorganisaties, 
sponsoren, supporters, ouders, publiek en media. 

Typerende beroepshouding De TD werkt in een professionele setting. De TD is voortdurend op 
zoek naar de optimale ontwikkeling en (lange termijn) 
omstandigheden voor de club, het management, de teams, 
individuele sporters en voor zichzelf. 

Rol en  
Verantwoordelijkheden 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De TD legt verantwoording af aan het bestuur (dan wel bestuurslid 
HTZ). of, indien aanwezig, de directie van de topsportorganisatie.  
 
De TD is verantwoordelijk voor het opstellen van een meerjarenplan 
voor de club waarin spelersstrategie en de lange termijn visie 
belangrijk onderdelen zijn. De TD is verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling en voor het uitvoeren van het sporttechnisch beleid. Het 
meerjarenplan dient te passen binnen de visie en het beleid van de 
sportorganisatie op lange termijn. De TD geeft leiding aan het 
technisch kader. 
 
De rol van de TD is leiding geven aan het technisch kader en dit  
kader adviseren en ondersteunen op het gebied van de uitvoering 
van het technisch beleid. Bij knelpunten zoekt de TD samen met de 
betrokkenen naar oplossingen. Het technisch kader waar de TD 
leiding aan geeft, kan bestaan uit technische commissie en/of 



 

 pagina 5 van 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

technische manager(s) en/of technisch coördinator(en) 
 
De TD plant, registreert en evalueert de prestatieontwikkeling van de 
club. Het is de verantwoordelijkheid van de TD om onderzoeksvragen 
te stellen en relevante ontwikkelingen en wetenschappelijke kennis in 
te passen in het beleid. De rol van de TD is om het technisch kader 
aan te sturen, teneinde de voorwaarden van (top)hockey te 
waarborgen, de prestatie beperkende en –bepalende factoren te 
(laten) meten en te interpreteren en zo nodig de planning aan te 
passen. 
 
De TD ontwikkelt en waarborgt het hockeytechnisch beleid op lange 
termijn. Om de kwaliteit van het hockeytechnisch beleid te kunnen 
garanderen, geeft de  TD leiding aan het technisch kader en kan hij 
daar niet zelf deel van uit maken. Verder organiseert de TD de 
scouting van sporters en kader. 
 
De TD is verantwoordelijk voor de selectie en samenstelling van de 
begeleidingsteams en het toedelen van taken op basis van expertise. 
De rol van de TD is het leiding geven aan het technisch kader, de 
inzet en het handelen van de betrokken leden. De TD schept een 
sfeer van vertrouwen. Indien leden van het technisch kader niet naar 
behoren functioneren, heeft de TD de verantwoordelijkheid om 
maatregelen te nemen, dan wel in te grijpen. 
 
De rol van de TD is bij te dragen aan de ontwikkeling van de 
(top)sport door het uitdragen van opgedane kennis, het uitproberen 
van vernieuwingen en het stellen van kritische (onderzoek)vragen. 
 
De TD houdt een overzicht over alle hockeytechnisch activiteiten en 
ontwikkelingen binnen de club. Hij staat boven de partijen. 

Complexiteit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De TD staat voor de opgave om de verhoudingen tussen bestuur, 
directie, technisch kader en leden, met ieder eigen belangen, te 
optimaliseren. Daar kunnen veel spanningsvelden in zitten. 
 
De TD staat voor de taak een goede balans te vinden tussen 
aansturing en uitvoering.  
 
De TD staat voor de taak om de verhoudingen tussen professioneel 
kader en vrijwilligers te optimaliseren en te trachten de eventuele 
spanningen binnen de organisatie te minimaliseren. 
 
De TD heeft de opdracht om het technisch kader optimaal te laten 
functioneren in al haar geledingen. Ook hier is vaak een 
spanningsveld tussen topsport en breedtesport.  
 
De TD staat voor de complexe taak om voor hockeyers een optimale 
omstandigheid te creëren om met plezier de sport te bedrijven en het 
gewenste resultaat te behalen. Sporttechnische alsmede leef- en 
maatschappelijke omstandigheden dienen hiertoe op elkaar te 
worden afgestemd. 
De afstemming van korte en lange termijn doelstellingen en de 
afstemming van individuele en collectieve doelstellingen kan tot 
spanningen leiden. Het belang van (de ontwikkeling van) de hockeyer 
staat soms op gespannen voet met de belangen van het team, 
ouders, begeleiding, bond, sponsor en publiek.  
Componenten als het omgaan met media en sponsoren en het 
omgaan met cultuurverschillen zorgen voor extra complexiteit. 
 
De TD staat voor de opgave om de (soms wel tegenstrijdige) 
belangen tussen breedtehockey en prestatiehockey goed in balans te 



 

 pagina 6 van 15 

brengen. Elk lid moet het gevoel hebben serieus en volwaardig 
behandeld te worden. 
 
Bij het functioneren van TD kunnen de volgende factoren aan de orde 
zijn: 
- Toename van ontwikkelingen en wetenschappelijke kennis. 
- Samenwerking binnen de betrokken commissies en met de 

commissies onderling. 
- Discrepantie tussen mening TD en technisch kader over geboekte 

resultaten. 
 
Bij het ontwikkelen van een meerjarenplan kunnen de volgende 
factoren aan de orde zijn: 
- Beperkt budget. 
- Randvoorwaarden niet optimaal. 
- Spanningsveld breedtehockey en tophockey. 
- Spanningsveld wensen bestuur en leden. 
- Externe invloed zoals de media. 
- Belangen op lange termijn (goede opleiding) versus belangen op 

korte termijn (successen met de selectieteams). 

Wettelijke 
beroepsvereisten 

n.v.t. 

Branche vereisten Houdt zich aan de Beroepscode en toont dit onder andere aan op 
basis van een verklaring omtrent gedrag (VOG).    
Zorgt (mede) voor een veilig sportklimaat. 
 

 

1.3 Loopbaanperspectief 

 
Vooralsnog is de TD de hoogst mogelijke functie op het gebied van hockeytechnisch beleid en 
uitvoering binnen een hockeyclub. 
 
1.4 Trends en innovaties  

 
Hieronder worden relevante ontwikkelingen voor het beroep beschreven. Trends en 
innovaties geven aan in hoeverre het beroep nog kan veranderen onder invloed van 
vernieuwingen. 
Het gaat hierbij om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen in wetgeving en 
overheidsregulering en ontwikkelingen in de beroepsuitoefening zelf (bijvoorbeeld 
technologische veranderingen of marktontwikkelingen in de sector). 
 
 
Arbeidsmarkt Binnen verenigingen bestaat aandacht voor de aanstelling van 

goed opgeleid en betaald kader. Binnen de georganiseerde sport 
ontstaan er steeds meer fulltime functies als Bonds- en 
Talentcoach, mede door het beleid van VWS en NOC*NSF. 
Naast verenigingen komen er steeds meer commerciële 
sportaanbieders.  

Wetgeving en regelgeving n.v.t.  

Ontwikkelingen in de 
beroepsuitoefening 

Een belangrijke prestatiebepalende factor in het (top)hockey is 
de kwaliteit van het kader. De vraag naar gekwalificeerd kader 
neemt toe. Daarnaast zullen (internationale) grenzen  
voortdurend worden verlegd. Hockey (zowel op breedte- als op 
topniveau)  is continu in ontwikkeling en vraagt steeds meer 
van het aanpassend en het uitvoerend vermogen van de 
organisatie binnen een club. Ook kunnen kennis, ervaring en 
ontwikkelingen uit andere sporttakken waardevol zijn voor de 
hockeysport. 
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2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep 
 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de kerntaken en werkprocessen 
kenmerkend voor het beroep. 
 
Een kerntaak is een kenmerkende taak binnen de beroepsuitoefening. Het betreft een 
substantieel deel van de beroepsuitoefening naar omvang, tijdsbeslag, frequentie en/of belang. 
 
De kerntaken komen overeen met de nieuwe KSS 2012 (Kwalificatiestructuur Sport 2012). 
De KSS 2012 heeft als doelgroepen trainer/coach, official, instructeur en opleider. Omdat er 
op dit moment binnen de KSS – 2012 nog geen profiel is voor de managementlijn, geeft de 
KNHB hier vooralsnog zelfstandig vorm aan. 
 
Een TD wordt geplaatst op niveau 5. Daarom zijn de kerntaken ook aangeduid met het 
nummer 5. Kerntaken 5.1 (geven van training), 5.2 (coachen bij wedstrijden) en 5.4 
(bevorderen van competentie ontwikkeling sportkader bond) zijn voor de uitvoering van de 
functie van TD een hockeyclub niet van toepassing. Daarom zijn deze onderdelen niet 
opgenomen in dit beroepscompetentieprofiel. Dit neemt niet weg dat de TC over een 
kwalificatie op het gebied van hockeytraining en -coaching dient te beschikken. 
Kerntaak 5.4 is een aparte lijn binnen de KSS voor opleiders; de KNHB Academie leidt zelf 
leercoaches op voor haar trainer/coachopleidingen. 
 
Een werkproces is een afgebakend onderdeel van een kerntaak. Het werkproces kent een 
begin en een eind, heeft een resultaat en wordt kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. 
De werkprocessen worden in handelingen beschreven opdat duidelijk is wat de 
beroepsbeoefening inhoudt.  
 
 
TD 

Kerntaak Werkproces 

Kerntaak 5.3 
Ondersteunen meerjaren (top)hockeybeleid  
 5.3.1 Initieert en adviseert over meerjarenbeleid 

5.3.2 Ontwikkelt meerjarenbeleid gericht op talentherkenning  
5.3.3 Voert en draagt hockeytechnisch beleid uit 
5.3.4 Onderhoudt contact met de media  

Kerntaak 5.5 
Managen van (top)hockeybegeleidingsteams en commissies  

 5.5.1 Stelt begeleidingsteams samen en ondersteunt bij het invullen van 
commissies 
5.5.2 Geeft leiding aan begeleidingsteams en ondersteunt commissies  
5.5.3 Ondersteunt kaderbeleid  

Kerntaak 5.6 
Vergaren, ontwikkelen, toepassen en delen van kennis 
 5.6.1 Houdt ontwikkelingen sportonderzoek bij 

5.6.2 Formuleert onderzoeksvragen 
5.6.3 Draagt kennis en ontwikkeling uit  
5.6.4 Past relevante onderzoeksresultaten toe 

Kerntaak 5.8 
Houden van supervisie over de ontwikkeling van (top)hockeyers 
 5.8.1 Ondersteunt (top)hockeyers op basis van (topsport)visie club   

5.8.2 Bewaakt een overzicht van ontwikkelingen van (top) hockeyers 
5.8.3 Inventariseert en neemt beslissingen over het niveau van 
(top)hockeyers   
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3 Beschrijving van de kerntaken 
Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende kerntaken en werkprocessen met de 
beheersingscriteria en competenties. Onderdeel van de uitwerking van de beheersingscriteria 
is het beschrijven van de benodigde vakkennis en vakvaardigheden.  
 
 
3.1 Kerntaak 5.3  

 Ondersteunen van meerjaren (top)hockeybeleid  
 

Werkproces 5.3.1 Beschrijving van werkprocessen 
 

Initieert en adviseert over 

meerjarenbeleid 

- Vormt zich een beeld van en analyseert de (top)sportpraktijk en 
beleidsplannen, inclusief financiën. 

 - Levert input (aanbevelingen/advies) naar bestuur ten aanzien van 
de (top)sportpraktijk en de beleidsplannen, inclusief financiën. 

 - Oefent invloed uit op de besluitvormingsprocessen van de 
beleidscyclus van de (top)sportorganisatie. 

 - Draagt (top)sportbeleid uit.  
 

 Resultaat 
 

 - Aanbevelingen/adviezen zijn afgeleid van de visie en de 
doelstellingen zoals die zijn vertaald in het (top)sportbeleid.  

 - Beslissingen over (top)hockeybeleid, meerjarenplan en 
uitvoeringsprogramma, inclusief financiën.  

 

 

Werkproces 5.3.2 Beschrijving van werkprocessen 
 

Ontwikkelt 

meerjarenbeleid gericht op 

talentherkenning 

- Checkt alle randvoorwaarden die nodig zijn voor de optimale 
uitvoering van het technisch beleid.   

 - Stelt een uitvoeringsprogramma op. 

 - Stelt eisen op voor talentherkenning en talentontwikkeling, 
verzorgt instructies aan technisch kader, analyseert rapportages 
en selecteert. 

 

 Resultaat 
 

 - Doelstellingen en randvoorwaarden zijn op elkaar afgestemd 
binnen het (top)hockeybeleid en uitvoeringsprogramma.  

 - (Top)hockeybeleid en uitvoeringsprogramma zijn bekend bij 
technisch kader en bijgesteld waar nodig en wenselijk. 

 

 

Werkproces 5.3.3 Beschrijving van werkprocessen 
 

Voert en draagt 

hockeytechnisch beleid uit 

- Geeft uitvoering aan (een deel van) de beleidsplannen en 
coördinatie hiervan.  

 - Stelt op en bewaakt het budget. 

 - Legt verantwoording af aan (de penningmeester van) het bestuur 
over de financiële keuzes. 

 

 Resultaat 
 

 - Het gedrag/handelen is consistent met het beleid.  

 - Een systeem voor talentherkenning en geselecteerde talenten. 

 - Een verantwoord financieel beleid. 
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Werkproces 5.3.4 Beschrijving van werkprocessen 
 

Onderhoudt contact met 

de media  

- Voert gesprekken met journalisten en zorgt samen met de 
(eventuele) communicatiecommissie voor persberichten.   

 

 Resultaat 
 

 - Goede contacten met de pers. 

 - Consistente berichtgeving die in het belang van de club is.  

 

 

Toelichting: de TD zorgt dat het hockeyclubbeleid is verankerd, wordt uitgedragen en dat er naar 
wordt gehandeld. 
 

 

Competenties die nodig zijn om kerntaak 5.3 goed uit te voeren 

 
Competentie  
Ondersteunen van meerjaren (top)hockeybeleid 
De TD is in staat op adequate manier, de lange termijnvisie en het beleid van de (professionele) 
sportorganisatie, te formuleren in een meerjarenplan, mee te werken aan de uitvoering en de 
evaluatie in het algemeen en op het gebied van talentherkenning in het bijzonder. 
Beheersingscriteria 
 Vormt zich een beeld van en analyseert de topsportpraktijk en de beleidsplannen, inclusief 

financiën. 
Levert input (aanbevelingen/advies) ten aanzien van de (top)hockeypraktijk en de 
beleidsplannen, inclusief financiën. 
Checkt alle randvoorwaarden die nodig zijn voor de optimale uitvoering van het eigen 
sporttechnisch programma. 
Stelt een uitvoeringsprogramma op. 
Geeft uitvoering aan (een deel van) de beleidsplannen en coördinatie hiervan. 
Bewaakt het budget, leest  begrotingen. 
Legt verantwoording over financiën af aan het bestuur 
Oefent invloed uit op de besluitvormingsprocessen van de beleidscyclus van de 
topsportorganisatie. 
Draagt het (top)hockeybeleid uit. 
Stelt eisen voor talentherkenning op, verzorgt instructie aan scouts, analyseert rapportages en 
selecteert. 

Burgerschapscompetentie  

De TD is in staat op adequate manier een voorbeeldfunctie te vervullen.       
Beheersingscriteria 
 Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen. 

Komt afspraken na. 
Houdt zich aan de Beroepscode. 
Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie. 

Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie. 
Leercompetentie  
De TD is in staat op adequate manier hulpvragen te verwoorden en deskundigen, dan wel 
kennisbronnen te raadplegen. 

Beheersingscriteria 
 Reflecteert op het eigen handelen en bewaakt grenzen van eigen verantwoordelijkheden.   

Vraagt feedback.  
Verwoordt eigen leerbehoeften. 
Raadpleegt kennisbronnen/deskundigen. 
Legt leermomenten vast. 
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3.2 Kerntaak 5.5  

 Managen van (top)hockeybegeleidingsteam(s) en commissies 
 

Werkproces 5.5.1 Beschrijving van werkprocessen 
 

Stelt begeleidingsteams 

samen en ondersteunt bij 

het invullen van 

commissies 

- Brengt de invloed van de visie, besluitvorming en beslissers van 
de (top)hockeyorganisatie op de begeleidingsteams en de 
commissies in kaart.  

 - Beïnvloedt visie, besluitvorming en beslissers van de 
(top)hockeyorganisatie ten gunste van het presteren van de 
begeleidingsteams en commissies. 

 - Ontwerpt een (top)begeleidingsteam van het eerste heren- en 
damesteam met accent op de competenties en 
verantwoordelijkheden van de afzonderlijke leden. 

 

 Resultaat 
 

 - Beïnvloeding krachtenveld en randvoorwaarden 
(top)begeleidingsteams en commissies. 

 

 

Werkproces 5.5.2 Beschrijving van werkprocessen 
 

Geeft leiding aan 

begeleidingsteams en 

ondersteunt commissies 

- Formuleert centrale team- en sportwaarden die leidend zijn voor 
het handelen van de afzonderlijke teamleden.   

 - Evalueert het functioneren van de betrokken begeleidingsteams en 
commissies. 

 - Brengt op basis van evaluaties verbeteringen aan in en rond de 
begeleidingsteams en commissies. 

 - Observeert de groepsontwikkelingen binnen en rondom de 
begeleidingsteams en commissies en beïnvloedt groepsprocessen  
in gewenste richting . 

 - Bewaakt grenzen van het functioneren van het totale technisch 
kader binnen de vereniging. 

 

 Resultaat 
 

 - (Top)hockeyklimaat gebaseerd op respect, vertrouwen en 
veiligheid, zowel binnen als buiten de lijnen. 

 - Technisch kader handelt in de geest van de vereniging. 

 

 

Werkproces 5.5.3 Beschrijving van werkprocessen 
 

Ondersteunt kaderbeleid - Stelt competentieprofielen op. 

 - Levert een bijdrage aan de beoordeling op grond van observaties.  

 - Voert functioneringsgesprekken. 

 - Adviseert over aard dienstverband en contractevaluatie.  
 

 Resultaat 
 

 - Competente begeleidingsteams en commissies.  

 - Begeleidingsteams en commissies dragen centrale team- en 
sportwaarden uit. 

 - Belangen (top)hockeyers worden centraal gesteld. 

 

 

Toelichting: de TD zorgt voor een competente organisatie waar respect, vertrouwen en veiligheid, 
zowel binnen als buiten de lijnen, centraal staat, waardoor de individuen zichzelf kunnen uitdagen 
en ontwikkelen binnen de kaders die de club stelt, zonder dat de belangen van de club worden 
geschaad. 
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Competenties die nodig zijn om kerntaak 5.5 goed uit te voeren 

 

Competentie  
Managen van commissies en (top)sportbegeleidingsteams 
De TD is in staat op adequate manier een begeleidingsteam rond een topsporter of topsportteam 
samen te stellen en te managen en is in staat tot het ondersteunen bij het vormen van de 
commissies die binnen de club voor de technische ontwikkeling noodzakelijk zijn 
Beheersingscriteria 
 Brengt de invloed van de visie, besluitvorming en beslissers van de (top)sportorganisatie op het 

begeleidingsteam in kaart. 
Beïnvloedt visie, besluitvorming en beslissers van de (top)sportorganisatie ten gunste van het 
presteren van het begeleidingsteam. 
Ontwerpt een begeleidingsteam met accent op de competenties en verantwoordelijkheden van 
de afzonderlijke leden. 

Formuleert centrale team- en sportwaarden die leidend zijn voor het handelen van de 
afzonderlijke teamleden. 
Stelt competentieprofielen op. 
Voert functioneringsgesprekken. 
Adviseert over aard dienstverband en contractevaluatie. 
Geeft leiding aan commissies en begeleidingsteams. 
Evalueert het functioneren van commissies en begeleidingsteams. 

Brengt op basis van evaluaties verbeteringen aan in en rond commissies en begeleidingsteams. 
Burgerschapscompetentie  
De TD is in staat op adequate manier een voorbeeldfunctie te vervullen.       

Beheersingscriteria 
 Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen. 

Komt afspraken na. 
Houdt zich aan de Beroepscode. 
Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie. 
Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie. 

Leercompetentie  
De TD is in staat op adequate manier hulpvragen te verwoorden en deskundigen dan wel 
kennisbronnen te raadplegen. 
Beheersingscriteria 
 Reflecteert op het eigen handelen en bewaakt grenzen van eigen verantwoordelijkheden.   

Vraagt feedback.  
Verwoordt eigen leerbehoeften. 
Raadpleegt kennisbronnen/deskundigen.  
Legt leermomenten vast. 
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3.3 Kerntaak 5.6  

 Vergaren, ontwikkelen, toepassen en delen van kennis  
 

Werkproces 5.6.1 Beschrijving van werkprocessen 
 

Houdt ontwikkelingen 

sportonderzoek bij 

- Volgt actuele thema’s en ontwikkelingen op het terrein van 
sportonderzoek/wetenschap. 

 

 Resultaat 
 

 - Actuele kennis over ontwikkelingen in sportonderzoek.  

 
 

Werkproces 5.6.2 Beschrijving van werkprocessen 
 

Formuleert 

onderzoeksvragen 

- Past de basisbeginselen van toegepast wetenschappelijk 
onderzoek toe.  

 - Kiest de juiste proefpersonen, de methodes en meetinstrumenten 
om vraagstelling te kunnen formuleren. 

 - Bediscussieert de resultaten kritisch en trekt heldere conclusies. 
 

 Resultaat 
 

 - Onderzoeksvoorstel geformuleerd, uitgevoerd en toegepast. 

 

 

Werkproces 5.6.3 Beschrijving van werkprocessen 
 

Draagt kennis en 

ontwikkeling uit 

- Beschrijft de resultaten overzichtelijk in relatie tot de 
vraagstelling.  

 - Vertaalt de resultaten adequaat naar de sportpraktijk.  

 - Presenteert het onderzoek schriftelijk en mondeling.   
 

 Resultaat 
 

 - Onderzoeksverslag. 

 - Presentatie. 

 - Artikel. 

 

 

Werkproces 5.6.4 Beschrijving van werkprocessen 
 

Past relevante 

onderzoekresultaten toe 

- Vertaalt de resultaten adequaat naar de sportpraktijk en past ze 
toe. 

 

 Resultaat 
 

 - Toegepaste onderzoeksresultaten. 

 

 

Toelichting: de TD zorgt dat hij op de hoogte is van de meest recente relevante ontwikkelingen 
binnen en buiten de hockeysport en is in staat zichzelf te blijven ontwikkelen. 
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Competenties die nodig zijn om kerntaak 5.6 goed uit te voeren 

 

Competentie: Vergaren, ontwikkelen, toepassen en delen van kennis 
De TD is in staat op adequate manier kennis te ontwikkelen die een bijdrage kan leveren aan 
prestaties van een topsporter en deze kennis met anderen te communiceren.  

Beheersingscriteria 
 Volgt actuele thema’s en ontwikkelingen op het terrein van sportonderzoek/wetenschap. 

Past de basisbeginselen van toegepast wetenschappelijk onderzoek toe. 
Formuleert een duidelijke doel- en vraagstelling gebaseerd op recente literatuur. 

Kiest de juiste proefpersonen, methodes en meetinstrumenten om de vraagstelling te kunnen 
beantwoorden. 
Beschrijft de resultaten overzichtelijk in relatie tot de vraagstelling. 

Bediscussieert de resultaten kritisch en trekt heldere conclusies. 
Vertaalt de resultaten adequaat naar de sportpraktijk. 
Presenteert het onderzoek schriftelijk en mondeling. 

Burgerschapscompetentie  

De TD is in staat op adequate manier een voorbeeldfunctie te vervullen.       
Beheersingscriteria 
 Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen. 

Komt afspraken na. 
Houdt zich aan de Beroepscode. 
Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie. 

Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie. 
Leercompetentie  
De TD is in staat op adequate manier hulpvragen te verwoorden en deskundigen, dan wel 
kennisbronnen te raadplegen. 
Beheersingscriteria 
 Reflecteert op het eigen handelen en bewaakt grenzen van eigen verantwoordelijkheden.   

Vraagt feedback.  
Verwoordt eigen leerbehoeften. 
Raadpleegt kennisbronnen/deskundigen.  
Legt leermomenten vast. 
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3.4 Kerntaak 5.8  

 Houden van supervisie over de ontwikkeling van (top)hockeyers 
 

Werkproces 5.8.1 Beschrijving van werkprocessen 
 

Ondersteunt 

(top)hockeyers op basis 

van (topsport)visie club 

- Handelt op basis van visie op (begeleiding van) persoonlijke 
ontwikkeling.   

 - Handelt op basis van clubbeleid bij optimaal faciliteren van de 
(top)hockeyers.  

 - Zorgt voor een doorgaande leerlijn voor èlke speler binnen de club 
op basis van de Visie op Spel & Spelontwikkeling van de KNHB 
Academie. 

 

 Resultaat 
 

 - Begeleidingsteams en commissieleden voelen zich 
verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling en helpen mee 
om de randvoorwaarden te optimaliseren.  

 - Technisch kader voelt zich verantwoordelijk voor de persoonlijke 
ontwikkeling en helpen mee om de randvoorwaarden te 
optimaliseren. 

 

 

Werkproces 5.8.2 Beschrijving van werkprocessen 
 

Bewaakt een overzicht van 

de ontwikkelingen van 

(top)hockeyers   

- Scout ontwikkelingen van spelers binnen en buiten de club.  

 - Trekt indien nodig / wenselijk spelers aan van buiten de club om 
het niveau van de club te verhogen. 

 - Waarborgt de persoonlijke ontwikkeling van alle hockeyers binnen 
de vereniging.  

 - Behoudt en registreert het overzicht van de ontwikkelingen van 
alle hockeyers binnen de vereniging.  

 - Ontwikkelt een spelervolgsysteem om de ontwikkelingen van alle 
spelers binnen de vereniging op de lange termijn te kunnen 
beoordelen. 

 

 Resultaat 
 

 - De TD weet wat er op de club en omgeving speelt en hoe 
individuen zich ontwikkelen.  

 

 

Werkproces 5.8.3 Beschrijving van werkprocessen 
 

Inventariseert en neemt 

beslissingen over het 

niveau van (top)hockeyers 

- Stimuleert de sporter door een inspirerende omgeving te creëren.  

 - Bepaalt aan de hand van de ontwikkeling van spelers in welke 
teams deze terecht komen (al dan niet in samenspraak met 
begeleidingsteams). 

 - Monitort het niveau van de hockeyers en kijkt of zij op de juiste 
plek zitten. 

 

 Resultaat 
 

 - De hockeyers kunnen in de juiste teams op het juiste niveau 
acteren en zich ontwikkelen.  

 

 

Toelichting: de TD zorgt  er voor dat enerzijds de kwaliteit van de leden over de lange termijn 
gewaarborgd blijft en dat anderzijds de faciliteiten voor de hockeyspelers optimaal zijn. 
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Competenties die nodig zijn om kerntaak 5.8 goed uit te voeren 

 

Competentie Begeleiden van (top)hockeyer 
De TD is in staat op adequate manier structureel (begeleiding) te faciliteren voor de persoonlijke 
vorming van de sporters, zoals zelfstandigheid en mentale weerbaarheid, die recht doet aan diens 
ambities en mogelijkheden. 

Beheersingscriteria 
 Handelt op basis van visie op (begeleiding van) persoonlijke ontwikkeling. 

Hanteert gesprekstechnieken als middel bij persoonlijke ontwikkeling. 
Handelt op basis van Visie op Spel & Spelontwikkeling van de KNHB Academie. 
Hanteert coaching als middel bij persoonlijke ontwikkeling. 
Hanteert instrumenten als middel om tot een gedegen analyse te komen. 

Ondersteunt de (top)hockeyer bij het analyseren van het krachtenveld. 
Burgerschapscompetentie  
De TD is in staat op adequate manier een voorbeeldfunctie te vervullen.       
Beheersingscriteria 

 Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen. 
Komt afspraken na. 
Houdt zich aan de Beroepscode. 
Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie. 
Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie. 

Leercompetentie  

De TD is in staat op adequate manier hulpvragen te verwoorden en deskundigen, dan wel 
kennisbronnen te raadplegen. 
Beheersingscriteria 
 Reflecteert op het eigen handelen en bewaakt grenzen van eigen verantwoordelijkheden.   

Vraagt feedback.  
Verwoordt eigen leerbehoeften. 
Raadpleegt kennisbronnen/deskundigen.  
Legt leermomenten vast. 

 
 
 
 


