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OPLEIDING BIJSCHOLINGSBELEID
TEKST: SANDER SLAGER BEELD: COR VOS

T
oen de KNWU in navolging 
van andere sportbonden 
een bijscholingsbeleid 
invoerde, leidde dat tot wis-
selende reacties. Een grote 
groep kaderleden prees de 

aandacht voor het onderwerp, zeker als 
het doel, zorgen voor een kwaliteitsim-
puls, duidelijk uitgelegd werd. Daar-

Van sporters wensen we dat ze zich aldoor blijven ontwikkelen, maar waarom 
verwachten we dat niet van hun begeleiders? Met die insteek werd in 2015 het 
bijscholingsbeleid ‘onderscheiden op basis van kwaliteit’ ingevoerd. 
,,In de praktijk wordt kennis niet snel uitgewisseld, via de bond gebeurt dat wel”, 
licht mede-initiatiefnemer Herman van Platering het beleid toe.

Streven naar kwaliteit

naast waren er ook reacties in de trant 
van ‘moet ik nou alweer naar school?’ 
en ‘hoeveel tijd gaat me dat als vrijwil-
liger wel niet kosten?’.” Als antwoord op 
laatstgenoemde reacties draait Herman 
van Plateringen, lid van de beoorde-
lingscommissie, de vraag graag om. ,,Je 
kunt ook vragen ‘wat levert het me op?’ 
of ‘hoe dragen de aangeboden onder-

werpen bij aan mijn ontwikkeling?’. Daar 
bleek een heel grote kans te liggen. 
Mensen zijn heel geïnteresseerd als er 
aantrekkelijke onderwerpen aan bod 
komen. Dan zijn ze best bereid om er 
een dag of zelfde meerdere dagen voor 
uit te trekken. We proberen mensen met 
zo min mogelijk kosten op de hoogte te 
brengen van de laatste ontwikkelingen.”



 WIELERSPORT | 55

‘De spor-
ter staat  

cen-
traal’

Gemaakt van Aerothan®

Ontwikkeld in  
samenwerking met:

Samen met BASF hebben wij de thermoplastiche kunststof 
AEROTHAN® ontwikkeld. Hiermee kunnen wij extreem lichte 
fietsbinnenbanden produceren die net zo luchtdicht en lekbes-
tendig zijn als de Extralight butyl binnenbanden. De EVO TUBE 
is exclusief voor de MTB inzet ontworpen. Verkrijgbaar in 
26 / 27.5 / 29 inch. Let op: niet geschikt voor fietsen met 
velgremmen!

ZOVEEL GEWICHT BESPAART DE NIEUWE EVO TUBE*

schwalbe.com/evo-tube
* De vermelding is op basis van een 26 inch binnenband

    

 190 g
STANDAARD TUBE

GEWICHT

 130 g
EXTRA LIGHT TUBE

GEWICHT

68 g
EVO TUBE

GEWICHT CA.
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12 maart: bijscholing ‘zeker op je zadel’
In samenwerking met VeiligheidNL heeft de Wieleracademie een nieuwe les-
map voor trainers ontwikkeld die ingaat op het onderwerp veiligheid. In ‘Zeker 
op je Zadel‘ staan verschillende leuke en leerzame fiets- en valvaardigheidsoe-
feningen die gebruikt kunnen worden in trainingen. 
Op 12 maart kun je weer deelnemen aan een bijscholing. De locatie wordt nog 
bekendgemaakt. Deelname aan deze bijscholing levert je vier licentiepunten op 
en kost €35,- per persoon. 
Neem voor meer informatie contact op met Margo de Vries: margo.de.vries@
knwu.nl / 030-7513307

Hoe verdien ik bijscholingspunten?
Sinds 1 januari 2015 is het bijscholingsbeleid voor kaderleden uitgebreid met 
trainers en ploegleiders, als aanvulling op het beleid voor juryleden en soigneurs. 
Dit houdt in dat trainers en ploegleiders vanaf het moment dat ze hun diploma 
behalen, vier jaar recht hebben op het aanvragen van een licentie. Binnen deze 
vier jaar dienen zij twaalf bijscholingspunten te verzamelen zodat ze ook na deze 
periode recht hebben op een licentie. Voorheen kon men na behalen van het 
diploma onbeperkt een licentie aanvragen. 
Bijscholingen worden zowel door de KNWU als andere instanties aangeboden. 
Enkele voorbeelden zijn NL Coach en de Academie voor Sportkader (NOC*NSF). 
Het rijke aanbod zorgt ervoor dat bijscholingen laagdrempelig te volgen zijn. 
Kijk op www.knwu.nl/opleidingen/bijscholing voor alle aanbieders en het 
actuele overzicht van geaccrediteerde (bij)scholingen. 

Kennis delen
Omdat Van Plateringen zelf zijn sporen als ploeg-
leider verdiende, gebruikt hij deze groep graag als 
voorbeeld om het nut van bijscholing uit te leggen. 
,,Een ploegleider werkt niet alleen samen met zijn 
renners, maar als het goed is ook met verzorgers en 
mechaniekers. Op hoog niveau zijn dat specialisten 
en bij de jeugd zie je vaak gemotiveerde ouders in 
een dergelijke rol. Welke afspraken maak je met 
hen en waarom? Wat doe je als een renner valt en 
zijn wedstrijd niet kan volbrengen? Hoe handel je 
als een renner overtraind raakt?.” Door bijscho-
ling aan te bieden, wordt volgens Van Plateringen 
voorkomen dat er sprake is van eenrichtingsver-
keer tussen kaderleden en sporters. ,,Van onze 
renners verwachten we dat ze zich continu blijven 
verbeteren, dus waarom zouden we dat niet van 
hun begeleiders verwachten? Stilstand is achteruit-
gang. Bovendien krijgen sporters meer vertrouwen 
in hun begeleiders als die groep op de hoogte is 
van de laatste ontwikkelingen. En de sporter staat 
nog altijd centraal.”
Kaderleden kunnen zich dus op meerdere gebieden 
bijscholen en dit vormt een belangrijke aanvul-
ling op hun basisopleiding. Waar cursisten in de 
praktijk de meest waardevolle ervaring opdoen, 
leent de wielersport zich daar eigenlijk niet zo goed 
voor, vindt Van Plateringen. ,,Het is nog altijd een 
vrij gesloten samenleving waarin kennis vaak niet 
makkelijk wordt uitgewisseld, bijvoorbeeld tussen 
ploegleiders onderling. Hoe kom je er dan aan? Via 
de bond, zou ik zeggen.”


