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Draaiboek Aspirant-Initiator Hockey 2022 
 

1. Inleiding 
 
De Aspirant-Initiator werd enkele jaren in het leven geroepen zodat clubs hun 
jonge trainers een eerste trainerscursus konden bieden, die zelfstandig en op een 
laagdrempelige manier gegeven kon worden. 
 
Deze cursus werd niet alleen qua inhoud maar ook qua organisatie grondig 
vernieuwd. In dit concreet en bondig draaiboek werd de nodige informatie, voor 
zowel clubs, cursisten als de federatie zelf, neergeschreven. 

2. Doelgroep 
 

De Aspirant-Initiator Hockey richt zich in de eerste plaats op jonge trainers die 
hun eerste stapjes zetten als trainer.  
 
In de cursus wordt dan ook uitgegaan dat de deelnemer; 
 

 Logischerwijze nog niet veel ervaring heeft als trainer; 

 Eerder zal assisteren bij een meer ervaren trainer; 

 Didactisch opgeleid moet worden; 

 Aan de slag moet kunnen met gekregen oefenstof. 
 
Belangrijk: deelnemers kunnen enkel meedoen als ze minstens 15 jaar worden in 
het jaar waarin de cursus georganiseerd wordt! 

3. Concept 
 
Indien een club de Aspirant-Initiator Hockey wil organiseren moet de nood door 
de club aangegeven worden aan VHL, de federatie is de enige die bij VTS 
cursussen AI kan aanvragen. Die aanvragen worden dan goedgekeurd/erkend 
door het VTS-secretariaat 

 
De Aspirant-Initiator Hockey neemt 16u in beslag en bestaat uit 2 grote 
onderdelen: 
 

 Een ‘E-learning’ gedeelte van 4u: genaamd ‘Hockey Coach FUNdamentals’; 
 

 Een praktijk-gedeelte van 12u, dat doorgaat op de club, genaamd; 
genaamd ‘Training geven in hockey: didactische principes’ 

 
De deelnemers ronden eerst het ‘E-learning’ gedeelte af via VTS-Connect, het 
interactief platform van de Vlaamse Trainersschool, alvorens te morgen starten 
aan het praktijk-gedeelte. Het praktijk-gedeelte wordt georganiseerd op de club 
met een gediplomeerde docent en wordt verdeeld over 4 workshops van telkens 
3u. Deze workshops vinden deels klassikaal en deels op het veld plaats. 
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4. Admin 
 
Bij het organiseren van de cursus moet de club een aantal administratieve 
stappen doorlopen. Om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen staan een aantal 
van deze stappen ook op de website en kunnen deze digitaal gedaan worden. 
 

Stap 1 – Deelnemers 
 

 Ga naar https://hockey.be/nl/opleidingen-vhl/coach-academy/meer-
informatie-voor-clubs/; 

 Bij het onderdeel ‘Cursus organiseren’ – “Aspirant-Initiator” vind je “Bijlage 
1_deelnemerlijst” terug; 

 Vul de potentiële deelnemers in op deze lijst. 
 
Belangrijk: Alle deelnemers moeten zelf een VTS-account aangemaakt hebben voor 
de effectieve planning aangevraagd wordt! 

 
Stap 2 – Docent 
 
Enkel een erkende docent mag de Aspirant-Initiator geven. Deze persoon moet 
minstens het Initiator Hockey-diploma zelf op zak hebben. 
 
Belangrijk: Deze docent moet erkend worden via cindy.vanduffel@hockey.be! 

 
Stap 3 – Planning  
 

 Ga naar https://hockey.be/nl/opleidingen-vhl/coach-academy/meer-
informatie-voor-clubs/; 

 Bij het onderdeel ‘Cursus organiseren’ – “Aspirant-Initiator” vind je “Bijlage 
2_lessenrooster” terug; 

 Op basis van de beschikbaarheid van jouw docent en de potentiële 
deelnemers kan je dit lessenrooster invullen. 

 
Belangrijk: je hebt als club de volledige vrijheid over de planning qua frequentie 
en timing – zorg gewoon dat er minstens 2 weken voorzien worden voor de 
cursisten om de E-learning comfortabel af te ronden alvorens Workshop 1 start. 

 

Stap 4 – Aanvraag 
 

 Ga naar https://hockey.be/nl/opleidingen-vhl/coach-academy/meer-
informatie-voor-clubs/; 

 Bij het onderdeel ‘Cursus organiseren’ – “Aspirant-Initiator” vind je de 
online aanvraag terug; 

 Vul de online aanvraag in en voeg de ingevulde deelnemerslijst en het 
ingevuld lessenrooster toe 

 
 
. 
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o Cursisten worden door het VTS-secretariaat ingeschreven en zien 
dan de cursus verschijnen op hun 'Mijn VTS'.  

 Alle deelnemers moeten zelf dus een VTS-account 
aangemaakt hebben voor de effectieve planning 
aangevraagd wordt!  

 Het stappenplan is terug te vinden in ‘bijlage 
3_aanmaken VTS account’; 

 
Belangrijk: Zorg ervoor dat deze aanvraag ten laatste 4 weken voor de start van 
de E-learning wordt doorgestuurd – dit geeft ons voldoende tijd om de 
cursusorganisatie correct in te plannen. 

 

Stap 4 – VTS-connect 
 
Zodra de cursus geregistreerd is, krijgen de deelnemers toegang tot VTS-Connect. 
Zowel de powerpoint-presentaties (PDF) als het E-learning gedeelte kunnen nu 
geraadpleegd worden. 
 
Geen idee hoe je VTS-Connect moet raadplegen? Ga dan naar 

https://rise.articulate.com/share/2NRDMJL5_HJ6mJ0ZyWhuUsgiaUzndosA  
voor meer informatie! 
 
Belangrijk: de docenten krijgen de powerpresentaties via 
cindy.vanduffel@hockey.be; de online opvolging van de cursisten gebeurt wel via 
VTS-connect.   
 

Stap 5 – praktijklessen 
 
Na het afwerken van het E-learning gedeelte vinden de 4 workshops plaats met 
de docent. Alle workshops starten in het klaslokaal voor een eerste gedeelte en 
eindigen op het veld.  
 
Belangrijk: wij hebben de ruimte gelaten om bepaalde zaken toe te voegen of te 
wijzigen. De Docent Aspirant-Initiator Hockey heeft dus de verantwoordelijkheid 
om de slides goed te bekijken in functie van de lesplanning.  
 
Dit betekent ook dat eventueel aangepast cursusmateriaal zelf naar de cursisten 
moet doorgestuurd worden. Op VTS-Connect (zie stap 4) staan enkel de 
‘generieke’ slides. 
 

5. Einde 
 
Na afronding van de cursus bezorgt de club, ten laatste 2 weken na het afronden 
van Workshop 4, ‘bijlage 4_aanwezigheidslijst’ aan cindy.vanduffel@hockey.be. De 
cursisten die 100% aanwezig waren krijgen hun attest. 
 
Belangrijk: zowel het E-learning gedeelte als de lessen moeten dus volledig 
afgerond worden. De docent moet de aanwezigheid dus correct bijhouden. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frise.articulate.com%2Fshare%2F2NRDMJL5_HJ6mJ0ZyWhuUsgiaUzndosA&data=04%7C01%7CSophie.Dupaix%40sport.vlaanderen%7C74c5b54d471747469eee08d93659dc04%7Cca9d2f79c2d1406f93ca8b96453f4f8d%7C0%7C0%7C637600581835533645%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TCcIPq4CQfL0wpXvGbv2r3BOkdzEcYFAk04hzbXPF9A%3D&reserved=0
mailto:cindy.vanduffel@hockey.be
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6. Vragen? 
 
Toch nog vragen? Mail dan naar cindy.vanduffel@hockey.be! 
 
Veel succes! 

mailto:cindy.vanduffel@hockey.be

