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Onderdelen Technisch Beleidsplan – KNHB Academie  
 

Technisch beleidsplan (5 categorieën, onderdelen, KSF, vragen en scores).    

 

Nr. Categorie Nr. Onderdelen Kritische Succes Factoren 

(KSF) 

Vragen 1 2 3 4 5 n.v.t. 

1 Strategisch beleid 1.1 Missie en visie Toekomstbestendig Is de missie en visie 
toekomstbestendig? 

      

    Draagvlak Is er draagvlak onder kader, leden 
en ouders?  

      

    Zichtbaar Zijn de missie & visie zichtbaar voor 
alle betrokkenen? 

      

  1.2 Kernwaarden Toekomstbestendig Zijn de kernwaarden 
toekomstbestendig? 

      

    Draagvlak Is er draagvlak onder kader, leden 
en ouders? 

      

    Zichtbaar Zijn de kernwaarden zichtbaar voor 
alle betrokkenen? 

      

  1.3 Strategische doelen Consistent aan Missie & Visie Zijn er op basis van de & visie 
strategische doelen geformuleerd? 

      

    Zichtbaar Zijn de strategische doelen bij het 
kader bekend en wordt er naar 
gehandeld? 

      

  1.4. Operationele doelen Afgeleid van strategische doelen In hoeverre zijn de operationele 
doelen afgeleid van de strategische 
doelen? 

      

    Concreet In welke mate is het jaarplan 

concreet, uitvoerbaar en toetsbaar? 

      

    Meerjaren (stappen)plan In hoeverre is het jaarplan onderdeel 
van een meerjarenplan 
(stappenplan)? 
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Nr. Categorie Nr. Onderdelen Kritische Succes Factoren 

(KSF) 

Vragen 1 2 3 4 5 n.v.t. 

2 Plannen 2.1 Plan Jongste Jeugd Kwaliteit van de training: leuke, 
leerzame en veilige leeromgeving. 

Zijn de trainingen leuk, leerzaam en  
veilig? 

      

    FUNdament. Wordt dit plan beschouwd als 
fundament van de opleiding van de 
vereniging? 

      

  2.2 Plan Jeugd Differentiatie en de speler centraal. Is er aandacht voor leren en 
ontwikkeling voor iedereen op ieders 
niveau? 

      

    Ledenbehoud. Is er aandacht voor de doorstroming 
van jeugdleden naar senioren? 

      

  2.3 Plan Senioren Differentiatie en de speler centraal. Zijn hun behoeftes inzichtelijk en 
wordt daar afdoende op ingespeeld? 

      

    Betrokkenheid/vrijwillige bijdrage.  Worden de senioren actief betrokken 
bij activiteiten binnen de vereniging? 

      

  2.4 Plan Keepers Erbij horen. Is er specifieke aandacht voor de 
keeper? 

      

    Materialen. Heeft elke keeper het juiste 
materiaal? 

      

    Ieder team een competente keeper.  Worden alle keepers van alle teams 
getraind? 

      

  2.5 Plan Zaalhockey Doel. Sluiten de ambities van zaalhockey 
aan bij de ambities van veldhockey? 

      

    Haalbaarheid. In hoeverre is zaalhockey 
organisatorisch haalbaar voor de 
vereniging? 

      

  2.6 Plan Selectie(beleid) Het selectiebeleid sluit aan bij de 
missie & visie van de vereniging. 

Sluit het indelingsbeleid aan bij de 
missie & visie van de vereniging?  

      

    Eenduidige criteria, proces en 
resultaat; objectief; helder, open 
transparant en op de juiste manier 
gecommuniceerd. 

Is het geformuleerde indelingsbeleid 
naar de leden en kader 
gecommuniceerd, consistent 
uitgevoerd en gedragen? 
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Nr. Categorie Nr. Onderdelen Kritische Succes Factoren 

(KSF) 

Vragen 1 2 3 4 5 n.v.t. 

3 Opleiding, 

begeleiding en 

doorgaande 

leerlijn 

3.1 Opleiding van 
technisch kader 

Continuïteit in opleiden (in- en 
externe aanbieders). 

Heet de vereniging in haar 
opleidingsplan continuïteit 
(meerjaren) ingebouwd?  

      

    Persoonlijkheidsvorming Is er aandacht voor de 
persoonlijkheidsvorming van de 
trainer en de coach (jezelf leren 
kennen?!)? 

      

    Pedagogisch/didactisch vermogen Is er aandacht voor 
pedagogisch/didactische elementen 
binnen het opleiden van technisch 
kader? 

      

  3.2 Begeleiding van 
technisch kader 

Competente en opgeleide 
praktijkbegeleiders 

Zijn er competente en opgeleide 
praktijkbegeleiders? 

      

    Eensgezindheid Werkt het technisch kader als team 
vanuit de opdracht van de 
vereniging? 

      

  3.3 Doorgaande leerlijn Past binnen lange termijnvisie. Past de doorgaande leerlijn in de 
lange termijnvisie van de vereniging?  

      

    Consistent, uitvoerbaar/toepasbaar.  Is de doorgaande leerlijn consistent, 
uitvoerbaar (voldoende middelen) en 
toepasbaar (begrijpelijk voor de 
trainers)? 

      

  3.4 Spelervolgsysteem Lange termijnvisie. Is er een spelervolgsysteem dat 
aansluit bij missie & visie en bij de 
genoteerde doorgaande leerlijn?  

      

    Transparant, eenvoudig en 
toegankelijk. 

Is het spelervolgsysteem  voor het 
kader begrijpelijk, eenvoudig en 
transparant? 

      

    Ondersteunend en niet leidend. Is het spelervolgsysteem 
ondersteunende of leidend voor de 
besluiten van teamindelingen?  

      

  3.5 Talentherkenning en 
– ontwikkeling 

Meer dan hockey alleen … 
persoonlijkheidsvorming. 

Staat de algehele ontwikkeling van 
de speler centraal? 

      

    Niveauverbetering voor iedereen.  In hoeverre is er voor iedereen een 
herkenbaar leertraject? 
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Nr. Categorie Nr. Onderdelen Kritische Succes Factoren 

(KSF) 

Vragen 1 2 3 4 5 n.v.t. 

4 Financiën 4.1 Financiën Keuze kunnen worden gemaakt die 
breed worden gedragen. 

Is er financieel voldoende 
draagkracht om keuzes te maken, 
die breed worden gedragen? 

      

    Financieel gezond zodat 
doelstellingen kunnen worden 
gerealiseerd. 

In welke mate is er budget om de 
doelen van het technisch beleid te 
realiseren? 

      

 

 

Nr. Categorie Nr. Onderdelen Kritische Succes Factoren 

(KSF) 

Vragen 1 2 3 4 5 n.v.t. 

5 Evaluatie 5.1 Procesbewaking en 
bijsturing 

Transparant en duidelijk vastgelegd.  In welke mate worden de 
evaluatieprocessen gebruikt en zijn 
deze transparant beschikbaar? 

      

    Draagvlak voor lange termijnvisie is 
vastgelegd.  

In welke mate wordt er (zelfsturend) 
gehandeld op basis van evaluaties 
en/of feedback?   

      

 

 


