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AANTAL GESELECTEERDE SPELERS
De Tennisschool beschikt over spelers die in hun leeftijdscategorie tot de top van Nederland behoren (overzicht
Route naar de Top: jongens & meisjes van de KNLTB).
Aantonen: invullen namenlijst & ranking jeugdranglijst
OMVANG TALENTENSELECTIE
De Tennisschool beschikt over voldoende (jeugd)spelers van vergelijkbaar ambitieniveau om de geselecteerde
spelers in groepsverband te laten trainen.
Aantonen: namenlijst, ranking, verklaring prestatiemanager KNLTB

2.TECHNISCH KADER & SPECIALISTEN

2.3

2.4
a
b

2.5

2.6
a

AANWEZIGHEID HOOFDCOACH(ES)
De Tennisschool beschikt over een of meerdere hoofdcoach(es) die zowel inhoudelijk als procesmatig leiding
geven aan het opleidingsprogramma. De hoofdcoaches geven gezamenlijk uitvoering aan minimaal 90% van het
trainingsprogramma van geselecteerde spelers. Indien één hoofdcoach verantwoordelijk is geeft hij/zij uitvoering
aan minimaal 70% van het trainingsprogramma van geselecteerde spelers.
Aantonen: overeenkomst, agenda hoofdcoach(es) en trainingsprogramma
KWALITEIT HOOFDCOACH(es)
De hoofdcoach(es) beschik(ken) over een TL3 en TT4 licentie en minimaal 10 jaar praktijkervaring
Tenminste een van de hoofdcoaches beschikt over ten minste vijf jaar internationale ervaring op minimaal ITF
Junior top 100-niveau en/of ATP top 350 niveau als trainer.
Aantonen: licentie en CV
AANWEZIGHEID TRAINERS/COACHES (indien van toepassing)
De Tennisschool beschikt over adequate verzekeringen en arbeidsovereenkomsten met hun medewerkers die
met geselecteerde spelers werken en zijn in het bezit van een VOG verklaring.
Aantonen: overeenkomsten, verzekering, VOG
KWALITEIT TRAINERS/COACHES (indien van toepassing)
De trainer(s)/coach(es) beschikken over een geldige TL3 en TT4 licentie of een TL3 licentie en 10 jaar
werkervaring.

b

De assistent trainer(s)/coach(es) beschikken over ten minste drie jaar internationale ervaring op minimaal ITF
Junior top 100-niveau en/of ATP top 350 niveau als trainer.
Aantonen: licentie en/of CV

2.7

AANWEZIGHEID (SPORTMEDISCH) SPECIALISTEN
De Tennisschool onderhoudt een netwerk van (sportmedisch) specialisten waar tenminste een sportarts,
fysiotherapeut, dietist en een sportpsycholoog deel van uitmaken. De specialisten hebben ruime ervaring in de
topsport en staan, indien gewenst, op korte termijn ter beschikking aan geselecteerde spelers. Genoemde
specialisten zijn bereid om samen te werken met de staf van de KNLTB.
Aantonen: toelichten (sportmedische) partners/specialisten en procedure

2.8

AANWEZIGHEID SPECIALIST FYSIEK/CONDITIE/INSPANNING
De Tennisschool stelt op de trainingsaccommodatie een specialist ter beschikking aan geselecteerde spelers
voor het uitvoeren van een fysiek programma. De specialist heeft ten minste een CIOS-/ALO-opleiding afgerond
of vergelijkbaar diploma of vergelijkbare werkervaring.
Aantonen: naam, organisatie, functie, overeenkomst
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TRAININGSPROGRAMMA
De Tennisschool biedt haar geselecteerde spelers een trainingsprogramma aan dat voornamelijk bestaat uit
groepstrainingen en aansluit op de vereisten zoals geschetst in het technisch concept van het MOT.
Aantonen: trainingsprogramma
WEDSTRIJDPROGRAMMA
De geselecteerde spelers nemen gedurende het seizoen deel aan de diverse internationale/nationale wedstrijden
en toernooien, conform het MOT. Het wedstrijdprogramma is afgestemd op de ontwikkeling van de geselecteerde
spelers waarbij rekening wordt gehouden met niveau/kwaliteit van wedstrijden, het wel/niet verzorgen van
begeleiding, etc. Het wedstrijdprogramma wordt vooraf vastgesteld door Tennisschool en KNLTB.
Aantonen: wedstrijd-, toernooiprogramma
FYSIEKE TRAINING
De geselecteerde spelers hebben een gevarieerd fysiek programma, dat voornamelijk bestaat uit
groepstrainingen en waar nodig verder wordt afgestemd op het individu, als onderdeel van het totale
trainingsprogramma. Het fysiek programma wordt in afstemming met de Bondsconditietrainer(s) gemaakt. Spelers
nemen daar waar door de KNLTB verzocht deel aan de fysieke testen in het Nationale Trainingscentrum.
Aantonen: (fysiek) trainingsprogramma, testresultaten
MENTALE TRAINING
De Tennisschool biedt de geselecteerde spelers mentale training en wanneer de individuele ontwikkeling van de
geselecteerde speler dat vraagt, mentale begeleiding o.l.v. een sportpsycholoog, indien gewenst na consultatie
van onze bondsarts.
Aantonen: toelichting visie/werkwijze mentale training i.r.t. opleidingsprogramma
SPELERS IN CENTRAAL PROGRAMMA (na certificering)
De Tennisschool stelt haar spelers, die daartoe zijn geselecteerd (Nationale selectie), in staat minimaal één keer
per maand wedstrijden te spelen en minimaal één keer per maand te trainen op het Nationale Trainingscentrum
van de KNLTB. Daarnaast stelt de Tennisschool haar spelers in staat deel te nemen aan nationale wedstrijden.
Dit met als doel de beste spelers uit een leeftijdscategorie met en tegen elkaar te laten trainen en spelen. Daar
waar gewenst en in nauw overleg met de technische staf kan de frequentie van trainingen in Almere worden
opgevoerd.
Aantonen: bereidheid tot medewerking toezeggen
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SPELERVOLGSYSTEEM
De Tennisschool registreert, na certificering, de voortgang van de geselecteerde spelers in het door de KNLTB
aangedragen spelervolgsysteem TennisLife en indien nog een ander (spelervolg)systeem gebruikt wordt geeft de
Tennisschool inzicht in de huidige rapportage van de voortgang.
Aantonen: inzien systeem/rapportages
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BETREKKEN OUDERS/VERZORGERS
De Tennisschool organiseert ten minste één keer per jaar een informatieavond waarin ouders geïnformeerd
worden over het beleid, gedragscode, programma en wederzijdse verwachtingen. Daarnaast worden
ouders/verzorgers ten minste twee keer per jaar geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind.
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Aantonen: presentatie, uitnodiging, etc.
4.16

ONTWIKKELING OP SCHOOL
De ontwikkeling van de speler op school wordt zorgvuldig bijgehouden in een spelervolgsysteem en besproken
met deskundige begeleiders. Er is rechtstreeks of via de ouders een goed contact tussen de Tennisschool en de
onderwijsinstelling.
Aantonen: documentatie / inzage
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ONTWIKKELING TRAINERS
De Tennisschool helpt trainers in het verbeteren van trainersvaardigheden door structureel interne / externe
bijscholingen te organiseren en/of stimuleren en ondersteunt de PO vereisten van de KNLTB. De hoofdcoach(es)
is/zijn (na certificering) aanwezig bij de kennissessies die door de KNLTB georganiseerd worden en delen dit
zelfde gedachtegoed met de collega/breedtesport trainers. Voor de hoofdcoach(es) aanwezig bij deze
Kennissessies zullen PO punten worden toegekend.
Aantonen: overzicht interne bijscholing, toezegging op ondersteuning PO visie KNLTB
VIDEO-ANALYSE
De Tennisschool maakt aantoonbaar gebruik van video-analyse in de dagelijkse trainingssituatie van de
geselecteerde spelers. Indien door de Tennisschool gewenst, wordt gebruik gemaakt van Playsight in het NTC
van de KNLTB.
Aantonen: inzage analyse-systeem en frequentie van gebruik (kan ook telefoon/tablet zijn)
DOPING & MATCHFIXING
De Tennisschool is op de hoogte van de regels omtrent matchfixing en het meest recente KNLTB- & ITFdopingreglement en ziet er op toe dat spelers aanwezig zijn bij door de KNLTB georganiseerde
informatiebijeenkomsten. Indien van toepassing geeft de tennisschool verdachte zaken direct aan bij de KNLTB.
Aantonen: mondelinge toezegging
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ALGEMEEN BELEID
De Tennisschool heeft een kort en bondig beleidsplan waarin de missie, visie en ambities van de tennisschool
ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de Tennisschool duidelijk beschreven staan.
Aantonen: korte toelichting op algemeen beleid(splan)
OPLEIDINGSVISIE
De Tennisschool heeft in de opleidingsvisie beschreven op welke manier de Tennisschool een bijdrage levert
aan (talent)ontwikkeling van (geselecteerde) spelers. Uit de opleidingsvisie wordt duidelijk hoe de Tennisschool
een bijdrage levert aan de ontwikkeling van toptennis(spelers) in Nederland.
Aantonen: toelichting visie op talentherkenning, -identificatie, -binding
VISIE OP TALENTHERKENNING, -IDENTIFICEREN, -BINDING
De Tennisschool heeft een praktijkgerichte visie op het herkennen, identificeren en binden van talent.
Aantonen: toelichting visie op talentherkenning, -identificatie, -binding
FINANCIEN
De Tennisschool kan ten behoeve van haar talentopleiding een transparante begroting aantonen inclusief
jaarrekening, waaruit blijkt dat een gezonde financiële basis bestaat om geplande activiteiten minimaal steeds
één jaar uit te voeren.
Aantonen: (voorlopige) jaarrekening 2017 (winst- & verliesrekening, balans) en begroting 2018

5.24

ORGANISATORISCHE ONDERSTEUNING
De Tennisschool beschikt over ondersteuning van de hoofdcoach(es) op het gebied van organisatie,
administratie en/of faciliteiten.
Aantonen: overeenkomst / organogram

5.25

INTERVISIE & KENNISDELING
De Tennisschool doet aan actieve kennisdeling intern, met andere Tennisscholen en verenigingen (breedtesport)
ten behoeve van de duurzame ontwikkeling van tennis.
Aantonen: uitnodiging, presentatie, modelinge toezegging

6. ACCOMMODATIE
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BESCHIKBAARHEID ACCOMMODATIE
De Tennisschool heeft de beschikking over een accommodatie waar het volledige opleidingsprogramma tennis
en fysiek, is ondergebracht. De beschikbaarheid van de accommodatie is in termen van uren tennistraining
conform de eisen die het MOT daaraan stelt met inachtneming van de leeftijdsfase van de geselecteerde spelers.
De uren zijn voor een periode van minimaal een jaar gegarandeerd.
Aantonen: overeenkomst
ONDERGROND
De Tennisschool beschikt over een binnen- (sterke voorkeur trage hardcourt) en buiten accommodatie (gravel).
Indien dit (nog) niet het geval is, zal de certificering niet snel afgegeven worden. Een uitzondering kan gemaakt
worden bij de toezegging dat dit bij een eerstvolgend vervangingsmoment alsnog gerealiseerd wordt.
Aantonen: bezichtiging
BESCHIKBAARHEID OVERIGE RUIMTES
De Tennisschool beschikt over ruimte voor kracht/conditietraining, medische behandelingen en voor overleg met
trainers/teams.
Aantonen: bezichtiging
MATERIALEN
De Tennisschool beschikt over een accommodatie die alle benodigde materialen in haar inventaris heeft en
bovendien mogelijkheden biedt voor het uitvoeren van de in het programma opgenomen tennis- en
conditietraining.
Aantonen: bezichtiging
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SAMENWERKING KNLTB (van toepassing na certificering)
De Tennisschool bouwt aan een duurzaam en constructief partnerschap met de KNLTB en heeft hiervoor
structureel overleg met de Prestatiemanager of een lid van de technische staf van de KNLTB om de belangen
van beide organisaties op elkaar af te stemmen. De Tennisschool en de KNLTB hebben zeer frequent structureel
overleg over de ontwikkeling van geselecteerde spelers en spelers van de Nationale selectie.
Aantonen: verklaring bereidheid tot samenwerking KNLTB
SAMENWERKING TENNISSCHOLEN BINNEN HET NETWERK (van toepassing na certificering)
De Tennisschool werkt constructief samen met Tennisscholen in het netwerk en houdt zich aan de volgende
richtlijnen bij spelers die wisselen van tennisschool: 1) er vindt vooraf overleg plaats (zowel financieel als
inhoudelijk), 2) er wordt niet gestart in het geval van openstaande betalingen, 3) er wordt niet gestart voordat
voorgaand traject correct is afgerond en 4) de KNLTB wordt ingeschakeld als mediator in het geval beide partijen
er niet uitkomen. Er mag niet actief 'geronseld' worden.
Aantonen: planning/organisatie activiteiten / verklaring bereidheid tot samenwerking
SAMENWERKING MET ONDERBOUW TENNISSCHOLEN (van toepassing na certificering)
De Tennisschool heeft op het gebied van talentontwikkeling een intensieve samenwerking met de onderbouw
Tennisscholen en overige (niet gecertificeerde) trainers/tennisscholen in haar regio en informeert trainers en
spelers over het talentprogramma binnen de Tennisschool. De Tennisschool neemt steeds, met ondersteuning
van de KNLTB, initiatief om kennis te delen met de tennistrainers waarbij sterk wordt ingezet op het technische
concept uit het VOT.
Aantonen: verklaring bereidheid tot samenwerking, planning/organisatie activiteiten
SAMENWERKING MET SCHOLEN
De Tennisschool heeft een samenwerking met topsportvriendelijke scholen / Topsport Talent scholen zodat
iedere speler een opleiding kan volgen die goed aansluit bij het het trainings- en wedstrijdprogramma conform het
MOT.
Aantonen: samenwerkingsmodel
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