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Poll: Wie zijn jullie?

1.Jeugdcoördinator > 3j
2.Jeugdcoördinator < 3j
3.Nog geen jeugdcoördinator
4.Jeugdverantwoordelijke (bestuur)
5.….



Poll: Hoofdactiviteit 

1. Jeugdcoördinator onder- en bovenbouw
2. Jeugdcoördinator onderbouw
3. Jeugdcoördinator bovenbouw
4. Jeugdverantwoordelijke
5. Coach bij onder- of bovenbouw
6. Geen van bovenstaande



Poll: huidige context JC

1. JC = sportieve functie
2. JC = administratieve functie
3. JC = combinatie sportief & 

administratieve functie
4.  JC = bestuursfunctie
5.  …. 



“De jeugdsportcoördinator is verantwoordelijk voor het 
uitstippelen, bewaken en evalueren van het sportieve 
jeugdbeleid”

• Centraal aanspreekpunt voor coaches en ouders

= Van enorm belangrijke waarde voor de club!



Duidelijk onderscheid 

Jeugdcoördinator en jeugdverantwoordelijke

Jeugdcoördinator = sportieve functie

Jeugdverantwoordelijke = administratieve functie



Sportief jeugdbeleid?  

Afhankelijk van missie van de club.

Wat zijn de doelstellingen van je club? 
Wat zijn de kernwaarden, die de club wil 
uitdragen?



Sportief jeugdbeleid in overeenstemming met 
missie van de club. (algemeen)

Op imago gerichte waarden

Op participatie gerichte waarden

Op groei gerichte waarden  



Clubmissie:

- Imago gerichte waarden
invloedrijk, reputatie, veeleisendheid,resultaat, ….

- Participatie gerichte waarden
iedereen aan bod, amusement, samenzijn, …. 

- Op groei gerichte waarden
eerlijkheid, samenwerking, solidariteit, vertrouwen,

enthousiasme, volharding,..



Clubmissie:

In praktijk: combinatie van waarden. 
Overwicht van één van de factoren.

Groei gerichte waarden: bestuur met M factor
cfr coaches met M factor

ouders met M factor



Life lessons through sports 



Op groei gerichte waarden: 

In basketbalclub: aanleren, spelen basketbal

“Life lessons through sports”

Coach heeft centrale rol in ontwikkeling van jeugdspelers

Opleiding = ontwikkelingsgericht.

didactische aspecten, inclusief trainen, motiverend trainen

veiligheid aspecten (ook sociale veiligheid)



Algemene conclusie:

Voor Basketbal Vlaanderen is jeugdcoördinator: 

1.Sportieve functie 

2.Opleidingsgericht



Poll: Welk trainersdiploma moet een jeugdcoordinator hebben 
volgens jullie? 

1. Trainer A

2. Trainer B

3. Instructeur B 

4. Initiator

5. Geen diploma



Chat: Welke vaardigheden dient volgens jou een jeugdcoördinator 
te hebben? Beschrijf kort in chatbox.



• Welke profiel willen we voor een jeugdsportcoördinator?

• Trainersdiploma
• Hoge doelen - Trainer A-B (+ pedagogische achtergrond)
• Lage doelen - Instructeur B (+ pedagogische achtergrond) 

• Voldoende tijd
• Ervaring bij verschillende jeugdcategorieën!
• Uitgebreide basketbalkennis
• Teamplayer
• Verbonden met de club
• Leidersfiguur
• Sterk sociaal vaardig
• Empathisch vermogen (moet zich kunnen inleven in spelers, coaches, ouders, bestuurders)

• Beschikt over voldoende administratieve vaardigheden 



Chat: Welke taken dient volgens jou een jeugdcoördinator 
te hebben? Beschrijf kort in chatbox.



• Deel van de sportieve cel → verslag brengen op bestuursvergadering
• Uitstippelen van het sportieve jeugdbeleid (in lijn met de missie en visie 

van de club)
• Coördineren, bewaken en evalueren van het jeugdbeleid
• Jeugdcoaches rekruteren, ondersteunen en begeleiden
• Jeugdcoaches informeren over opleidingen/bijscholingen
• Organiseren coachvergaderingen
• Organisatie (interne) bijscholingen
• Organisaties stages/kampen
• Organisatie van de planning v/d trainingsmomenten  i.s.m. administratief 

coördinator 
• …



Bestuur

Event-, marketing-
en 

communicatiecel
Sportieve Cel

Vertrouwenspersoon/ 
Administratief 

coördinator

Jeugdcoördinator(en) 
Hoge Doelen/Lage 

Doelen

Jeugdcoaches

Seniors G-basketbal

Sponsorcel

Seniorsbestuur Jeugdbestuur



Jeugdsportbeleid

Jeugdsportopleiding 
en -begeleiding

Communicatie

Kwaliteitsbewaking



In lijn met de missie en visie van de club:

“Missie: Wij willen ons profileren als een kwalitatieve club die 
competitieve basketbalactiviteiten aanbiedt aan 
basketbalspelers van alle leeftijden. Door gediplomeerde 
coaches en een sterk beleid trachten we elke speler van de 
club naar zijn hoogste niveau te leiden.”

Vertalen naar concrete doelstellingen



Vertalen naar concrete doelstellingen: 

Vooraleer je doelstellingen kan bepalen….. 

Waar staan we vandaag?

Start: 
Analyse van de huidige situatie (SWOT-analyse)

“Missie: Wij willen ons profileren als een 
kwalitatieve club die competitieve 
basketbalactiviteiten aanbiedt aan 
basketbalspelers van alle leeftijden. Door 
gediplomeerde coaches en een sterk beleid 
trachten we elke speler van de club naar 
zijn hoogste niveau te leiden.”



→



Concrete doelen bepalen. Benoemen.

Praktijkgericht werkdocument volgens SMART principe: 

Specifiek 

Meetbaar 

Acceptabel 

Realistisch

Tijdsgebonden 

“Missie: Wij willen ons profileren als een 
kwalitatieve club die competitieve 
basketbalactiviteiten aanbiedt aan 
basketbalspelers van alle leeftijden. Door 
gediplomeerde coaches en een sterk beleid 
trachten we elke speler van de club naar 
zijn hoogste niveau te leiden.”



Doelstellingen bepalen: 

Instroom leden/vermijden drop out

Doorstroom spelers en speelsters

Kwaliteitsvolle opleiding

-coaches

-sportieve opleidingsvisie

“Missie: Wij willen ons profileren als een 
kwalitatieve club die competitieve 
basketbalactiviteiten aanbiedt aan 
basketbalspelers van alle leeftijden. Door 
gediplomeerde coaches en een sterk beleid 
trachten we elke speler van de club naar 
zijn hoogste niveau te leiden.”



• Instroom leden
• BBC Basket wilt het ledenaantal van de categorieën U8, U10 en U12 met 20% 

doen stijgen tegen 2022.

• BBC Basket zal elk seizoen minstens 1 initiatief nemen (vb. “Ik word basketter-
actie”) om de instroom te doen stijgen.



• Behoud leden
• BBC Basket zal bij elke start van het seizoen een infosessie geven voor ouders en 

spelers waarbij onder andere de doelen van de club worden weergegeven.
• Binnen elke ploeg (vanaf U12) zal er elk seizoen minstens 1 evaluatie/ 

ontwikkelingsgesprek gehouden worden per speler waarbij de speler ook bevraagd 
wordt over hoe hij/zich voelt binnen de ploeg.

• Aanbod
• Tegen 2022 willen wij:

• 2 U8-ploegen
• 2 U10-ploegen
• 2 U12-ploegen
• 2 U14-ploegen (1 niv 2, 1 niv 3)
• 2 U16-ploegen (1 niv 1, 1 niv 3)
• 2 U19-ploegen (1 niv 1, 1 niv 3l)



• Doorstroom
• De jeugdspelers worden opgeleid om door te groeien naar hun 

beste niveau. De spelers niveau 1 of 2 worden begeleid om later 
door te groeien naar de eerste ploeg. De spelers niveau 3 en 4 
kunnen doorstromen naar de derde en tweede ploeg.

• Doelstelling: Tegen 2022 zal 50% van de seniorsploegen bestaan 
uit eigen jeugd.

• Spelers die worden geselecteerd voor de provinciale en/of 
landelijke selecties worden maximaal ondersteund door de club 
waar mogelijk.



• Coaches
• Wij willen dat ons trainerskorps groeit qua aantal en qua kwaliteit. Tegen 

2022 zal 80% van onze coaches gekwalificeerd zijn.

• Profiel coaches
• Verbondenheid met club

• Teamplayer

• Goede omgang met kinderen/jeugd

• Draagt mee de sportieve visie uit



Poll: Heeft jouw club een uitgewerkte sportieve lijn? 

• 1. Ja, we hebben onze eigen leerlijn

• 2. Ja, we gebruiken leerlijn Basketbal Vlaanderen

• 3. Neen 



Basketbal Vlaanderen sportieve visie =

1. Bepalen hoe willen we basketbal spelen?

2. Welke spelers willen we ontwikkelen?

Creatieve, fundamenteel sterke spelers

Technisch en tactisch?

3. Hoe gaan we dergelijke spelers opleiden? 

(methodologie en opleidingsplan)



Sportieve visie = bepalen hoe willen we basketbal spelen?

Suggestie naar sportieve cel: 

Bv. vraag stellen: 

Willen we meer de bal hebben dan de tegenstrever? 

Waarom wil je meer of minder de bal hebben?

Naar seniorsniveau:  

Hoe vertaalt zich dat tov kwaliteiten van spelers?

Kunnen we deze visie doortrekken naar seniors? 



• Speelstijl
• Doel: vb. attractief aanvallend

• Spelsysteem
• Doel: 2-guard offense, 6-spot offense, 4 out 1 in vanaf U16, … 

Opbouw offense en defense van U8 naar U21 weergeven.

• Spelersprofiel
• Doel: gemotiveerde, leergierige spelers met een hart voor de club



• Sportieve visie Basketbal Vlaanderen (algemeen)

Begrippen:  Floorbalance

Spacing

Timing

Ritme

Aanspeelbaar zijn 



Floorbalance:

1 guard (6 spot offense) of 

2 guard offense (7 spot offense)

4out/1 in (14 spot offense)

Hoe bekijk je dit op U8 (3tg3), U10 (4tg4)?

Op welke spots wil je spelen ?



Spacing:

Maximaal gebruik van ruimte 

Voordelen en nadelen van ruimte in verhouding tot floorbalance

Spelers leren positioneren zodat ploegmaat zijn acties kan uitvoeren

1 verdediger nooit 2 aanvallers kan coveren 



Timing: 

Binnen teamconcept willen we gelijktijdige acties , geen 
opeenvolgende acties  

Doe iets terwijl iets anders nog aan het gebeuren is 

Anticipeer …… mentale anticipatie 



Ritme

Decision making: 0.5 

Shot, drive of pas?

Wat is volgende actie na 1ste actie?



Aanspeelbaar zijn 

Speler met bal, wat doen speler zonder bal?

rekening houden met: spots ( floorbalance en spacing)

timing

ritme



Doel opleiding jeugdspelers:

Creatieve, fundamenteel technisch en tactisch sterke spelers

Fysieke, mentale, sociale aspecten  

“Understanding the game”

“Decision making”



Sportieve visie vertalen naar leerlijn = 

opleidingsplan voor jeugdspelers van U8 tem U21

Stapsgewijs: beheersingniveaus:  Kwantiteit opbouwen

Kwalitatief opbouwen 



Leerlijn is gebaseerd op 4 pijlers:

*competentie gericht

*spelgericht

*spelersgestuurd

*procesgericht 



Beheersingsniveaus: 

We voorzien 2 jaar om een volgend beheersingsniveau te 
bereiken.

Kwantitatief: uitbreiden van bewegingsrepertoire

Kwalitatief: betere uitvoering van bewegingsrepertoire
(verdieping)



Sportieve visie: Leerlijn: algemeen:

Basketbal U14: individuele sport

We stimuleren individuele actie, direct aanvallend spel, 

ook individuele verantwoordelijkheid 

Individuele actie = met bal 

= zonder bal …… komt tot collectieve actie 



Sportieve visie: Leerlijn: algemeen:

Basketbal van U16 tot U21: teamsport op basis van individuele acties  

Teamconcepten in aanvallend en verdedigend opzicht 

Extra spel- en team elementen worden toegevoegd: bvb screening

eerst screening off ball , daarna screening on ball 

later zone off/def

….. 







Poll: Werkt jullie club met sportieve jaarplannen? 

1. Ja, we hebben dit voor elke jeugdcategorie

2. Ja, maar enkel bij de onderbouw 

3. Ja, maar enkel bij de bovenbouw

4. Neen 



Sportieve jaarplannen: 

3 componenten waar men kan op werken in opleiding van 
jeugdspelers:

Lichaamsbeheersing

Balbeheersing

Spelbeheersing 



• Lichaamsbeheersing
• Loopscholing, stabilisatie, actie-reactie, aanvallend voetenwerk, verdedigend voetenwerk, 

tikspelen, plyometrie, ladders, stretching, springen en landen, …

• Balbeheersing
• Passing, dribbling, actie-reactie, shooting, tikspelen met bal,…

• Spelbeheersing
• Elementen: doelen (shotselectie), kansen creëren (individueel en collectief), opbouwen

• 5 tegen 5 aanval/verdediging

• 4 tegen 4 aanval/verdediging

• 3 tegen 3 aanval/verdediging

• 2 tegen 2 aanval/verdediging

• 1 tegen 1 aanval/verdediging



• Spelbeheersing
• Fastbreak

• Looplijnen

• Meerderheidssituaties
• Als…Dan…

• Juiste beslissingen leren maken (basketbalinzicht trainen)

• Fundamentals

• 1 vs 1
• Offensief (open step, crossstep, reverse, rechte lijn naar doel, verandering van richting/snelheid, postmoves, 

offensieve rebound, …

• Defensief (tussen man en doel, zwakke hand, voetenwerk, close out, boxing out, defensieve rebound, …

• 2 vs 0
• Offensief (jumpstop bij balontvangst, voeten indraaien, TTP, snijbewegingen, bewegen ifv balbezitter, 

vrijspelen,…



• Spelbeheersing
• 2 vs 2

• Offensief (vrijspelen, backdoor, give & go, lezen van defense, bewegen zonder bal, penetratie 
naar doel, rebound, screen on ball …)

• Defensief (denial defense, boxing out, defensieve rebound, …)

• 3 vs 0
• Offensief (transitie, bewegen op spots, snijden na pas, opbouwende dribbel, clear out, …)

• 3 vs 3
• Offensief (idem 2 vs 2, interchange, screen away, screen on ball, …)
• Defensief (idem 2 vs 2, help defense, defense op screening, …)

• 4 vs 0
• Offensief (werken met 1ste trailer, …)



• Spelbeheersing
• 4 vs 4

• Offensief (looplijnen, spots, screening, staggered screen, backscreen, …)

• Defensief (defense op screens: jumpswitch, hard hedge, flat hedge, dubbelteaming, 
through, under, follow the steps, …)

• 5 vs 0
• Offensief (motion offense, systemen, …)

• 5 vs 5
• Offensief (systemen, fundamentals, transitie, …)

• Defensief (no middle, helpdefense, defense op screening, rotatie in defense, defensieve 
transitie, …)



Aspect begeleiding/Kwaliteitsbewaking 

1. Sportieve visie bepaling

2. Vertaald naar opleidingstraject

3. Kwaliteitsbewaking: 

werving en opleiding coaches 

begeleiding coaches 

communicatie



Chat: Welke initiatieven nemen jullie om jullie sportieve 
omkadering te versterken? 

Behoud en aanwerving coaches?
Opleiding coaches?
Welke acties? 



• Werving
• Selecteren welk profiel verwacht wordt

• Moet passen binnen visie van de club

• Kijken binnen eigen (ex-)clubleden

• Opleiding
• (Ex-)Spelers stimuleren om coachcursus te volgen

• Huidig trainerskorps stimuleren om coachcursus (of 
hoger niveau) te volgen

• Trainerskorps stimuleren om bijscholing(en) te 
volgen

• Zelf organiseren van bijscholing(en)/trainerscursus



Poll: Begeleiding coaches 

1.Coachvergaderingen organiseren 
2.Interne clinics organiseren 
3.Coach the coach programma
4.Bijwonen trainingen 

(meerdere antwoorden mogelijk)



• Begeleiding (coach de coach)
• Coaches betrekken bij opleidingsvisie

• Zorgen dat coaches achter de visie staan en 1 team vormen

• Coaches vragen waar zij nood aan hebben

• Laat coaches een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) opstellen (LTCD)

• Bijwonen trainingen/wedstrijden
• Feedback geven

• Ploegevaluatie/spelersevaluatie opvragen

• Ploegoverschrijdende trainingen op einde seizoen organiseren om indeling 
ploegen te bepalen



U10 U14 U19 M

U21 J

Elite jeugd Seniors

Master coach

Headcoach

Coach

Assistent coach

Uit visietekst Trainer A Basketbal (Mertens B., 2015)



• Bij bijwonen training kunnen op volgende zaken gelet worden:
• Trainingsvoorbereiding (bij beginnende coaches)

• Opbouw gebeurt volgens sportieve leerlijn

• Duidelijke doelen

• Aandachtspunten worden meegegeven

• Organisatie en timing is beschreven

• Didactiek/methodiek
• Spelers verzamelen gebeurt vlot

• Alle spelers worden in de gaten gehouden

• Goede demonstraties

• Vlotte organisatie en overgangen

• Opbouwende feedback naar spelers



• Bij bijwonen training kunnen op volgende zaken gelet worden:
• Inhoud

• Niveau aangepast aan spelers

• Aandachtspunten worden meegegeven

• Variatie

• Actieve leertijd is hoog

• Creatief en uitdagend

• Differentiatie

• Trainer
• Basketkennis

• Taalgebruik

• Respect voor en door spelers

• Enthousiasme

• Kan fouten herkennen en corrigeren

• Motiverend



• Opstellen spelervolgsysteem
• Wat is goed/Wat kan beter? per periode (lichaamsbeheersing, balbeheersing, 

spelbeheersing)

• Gedragskenmerken
• Communicatie, leiding nemen, competitiviteit, zelfvertrouwen, concentratie, discipline, …

• Ploegevaluatie
• Algemeen, mentaliteit, samenspel, ploegsfeer, blessures, fundamentals, offensief, defensief, 

basketbalinzicht, motivatie, …

• Voorbeeld: Werden de vooropgestelde doelen bereikt? Is er voldoende vooruitgang geboekt? 
Toonde de ploeg respect voor de coach? Wat zijn de positieve punten van de ploeg? Wat zijn 
de werkpunten van de ploeg? …





Communicatie



Communicatie 

Ken mekaar, apprecieer mekaar.

Open en eerlijke communicatie

Respectvol

Sandwich methode 

Veel vragen stellen

Luisteren, samenvatten, doorvragen

…… 



• Leerlijn Basketbal Vlaanderen
• Draaiboek
• Jaarplan
• Periodeplan
• Evaluatie speler
• Trainingsvoorbereiding
• Evaluatie ploeg
• Evaluatie coach

https://www.basketbal.vlaanderen/meer-clubondersteuning/leerlijn
https://www.basketbal.vlaanderen/src/Frontend/Files/userfiles/files/Emily/Draaiboek JC.xls
https://www.basketbal.vlaanderen/src/Frontend/Files/userfiles/files/Emily/Jaarplan U12 Basketbal Vlaanderen door Creatief Coachen vzw.xlsx
https://www.basketbal.vlaanderen/src/Frontend/Files/userfiles/files/Emily/Jaarplan U12 Basketbal Vlaanderen door Creatief Coachen vzw.xlsx
https://www.basketbal.vlaanderen/src/Frontend/Files/userfiles/files/Emily/Jaarplan U12 Basketbal Vlaanderen door Creatief Coachen vzw.xlsx
https://www.basketbal.vlaanderen/documenten/download/547
https://www.basketbal.vlaanderen/src/Frontend/Files/userfiles/files/Emily/Ploegevaluaties opstellen voorbeeld Basketbal Vlaanderen.pdf
https://www.basketbal.vlaanderen/src/Frontend/Files/userfiles/files/Emily/Evaluatie coach - voorbeeld Basketbal Vlaanderen.pdf


• Lockdown materiaal: 
www.basketbal.vlaanderen/coronavirus-covid-
19/basketbalisoveral-in-tijden-van-corona

• Webpagina voor jeugdcoördinatoren: 
www.basketbal.vlaanderen/praktische-
info/opleiding-en-vorming/jeugdcoordinator

• Multi SkillZ for Basket: 
www.basketbal.vlaanderen/praktische-
info/opleiding-en-vorming/coaches/multi-skillz-
for-basket

• Youtube-kanaal (clinics, BodyCheck+, …): 
www.youtube.com/channel/UCx9g4A9fJ97hkj8-
2cviMUQ

• Webpagina voor coaches: 
www.basketbal.vlaanderen/coaches

http://www.basketbal.vlaanderen/coronavirus-covid-19/basketbalisoveral-in-tijden-van-corona
http://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/opleiding-en-vorming/jeugdcoordinator
http://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/opleiding-en-vorming/coaches/multi-skillz-for-basket
http://www.youtube.com/channel/UCx9g4A9fJ97hkj8-2cviMUQ
https://www.basketbal.vlaanderen/coaches


1. Jeugdcoördinator = sportieve functie, centraal in jeugdopleiding en 
een enorme meerwaarde voor de club

2. Bepaal heel duidelijk en concreet de verantwoordelijkheden en 
taken van jeugdcoördinator

3. Missie club vertalen naar concrete doelstellingen: Instroom , doorstroom , 
coaches, sportieve visie, begeleiding coaches, opleidingstraject

4. Basketbal Vlaanderen stelt documenten beschikbaar via  
www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/opleiding-en-
vorming/jeugdcoordinator

5. Vervolgprogramma’s worden voorzien, good practices , …. 

http://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/opleiding-en-vorming/jeugdcoordinator


emily.lecompte@basketbal.vlaanderen
joris.swillen@basketbal.vlaanderen

joris.swillen@skynet.be

mailto:emily.lecompte@basketbal.vlaanderen
mailto:joris.swillen@basketbal.vlaanderen


Succes!





• In lijn met de missie en visie van de club
• Analyse van de huidige situatie (SWOT-analyse)

• Doelstellingen formuleren

• Praktijkgericht werkdocument
• Structuur

• (Voorwoord (door voorzitter))
• Inleiding
• SWOT-analyse van de club
• Doelstellingen
• Sporttechnische visie als rode draad doorheen de opleiding
• Begeleiding van kinderen en jongeren in de club
• Werving, opleiding en begeleiding van sporttechnische omkadering

“Missie: Wij willen ons profileren als een 
kwalitatieve club die competitieve 
basketbalactiviteiten aanbiedt aan 
basketbalspelers van alle leeftijden. Door 
gediplomeerde coaches en een sterk beleid 
trachten we elke speler van de club naar 
zijn hoogste niveau te leiden.”


