Certificeringsysteem Tennisscholen KNLTB
KWALITEITSDOMEIN & CRITERIA
1. SPELERS

1.1

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

1.2

OMVANG TALENTENSELECTIE
De Tennisschool beschikt over voldoende jeugdspelers van vergelijkbaar ambitieniveau om de geselecteerde spelers in groepsverband te laten trainen.
Aantonen: namenlijst, ranking, verklaring prestatiemanager KNLTB

2.3

AANWEZIGHEID HOOFDCOACH
De Tennisschool beschikt over een hoofdcoach die zowel inhoudelijk als procesmatig leiding geeft aan het opleidingsprogramma. De hoofdcoach geeft
ten minste uitvoering aan tweederde van het training- en wedstrijdprogramma van geselecteerde spelers.
Aantonen: overeenkomst en trainingsprogramma

2.TECHNISCH KADER

2.4

KWALITEIT HOOFDCOACH

a

De hoofdcoach beschikt over een C-licentie.

b

De hoofdcoach beschikt over ten minste vijf jaar internationale ervaring op minimaal ITF Junior top 80-niveau en/of ATP top 350 niveau als speler of
trainer.

c

De hoofdcoach heeft ten minste vijf jaar bijgedragen aan de ontwikkeling van spelers naar ITF Junior top 50-niveau in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
Aantonen: licentie en/of CV

2.5

AANWEZIGHEID TRAINERS/COACHES (indien van toepassing)
De Tennisschool beschikt over overeenkomsten met trainers/coaches, zodat geselecteerde spelers onder deskundige begeleiding een trainings- en
wedstrijdprogramma volgen conform het MOT van de KNLTB.
Aantonen: overeenkomst trainer/coach

2.6

KWALITEIT TRAINERS/COACHES (indien van toepassing)

a

De trainer/coach beschikt over een B-licentie.

b

De trainer/coach beschikt over ten minste drie jaar internationale ervaring op minimaal ITF Junior top 80-niveau en/of ATP top 350 niveau als speler of
trainer.

c

De trainer/coach heeft ten minste drie jaar bijgedragen aan de ontwikkeling van spelers naar ITF Junior top 50-ranking in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
Aantonen: licentie en/of CV

3.7

TRAININGSPROGRAMMA
De Tennisschool biedt haar geselecteerde spelers een individueel trainingsprogramma aan dat aansluit op de vereisten zoals geschetst in het technisch
concept van het MOT.

3. TRAININGS- & WEDSTRIJDPROGRAMMA

Aantonen: trainingsprogramma
3.8

WEDSTRIJDPROGRAMMA
De geselecteerde spelers nemen deel aan de diverse internationale/nationale wedstrijden en toernooien, conform het MOT. Het wedstrijdprogramma
wordt vooraf vastgesteld door Tennisschool en KNLTB.
Aantonen: competitie-, toernooiprogramma

3.9

FYSIEKE TRAINING
De geselecteerde spelers hebben een individueel fysiek programma, als onderdeel van het totale trainingsprogramma, dat in afstemming met de
Bondsconditietrainer is gemaakt. Twee keer per jaar nemen de spelers deel aan de fysieke testen in het Nationale Trainingscentrum.
Aantonen: (fysiek) trainingsprogramma, testresultaten

3.10

MENTALE TRAINING
De Tennisschool geeft uitvoering aan een mentale leerlijn, waarin doelgericht gewerkt wordt aan: zelfvertrouwen, aandachtscontrole, emotionele stabiliteit, toewijding, vechtlust en leiderschap (deze begrippen staan uitgewerkt in het Handboek Prestatief Tennis).
Aantonen: (mentaal) trainingsprogramma, uitwerking mentale leerlijn

3.11

SPELERS IN CENTRAAL PROGRAMMA
De Tennisschool stelt haar spelers, die daartoe zijn geselecteerd, in staat ten minste één keer per week deel te nemen aan de centrale trainingen 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.
Aantonen: verklaring KNLTB
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KWALITEITSDOMEIN & CRITERIA
4.12

De Tennisschool gebruikt een talentprofiel (waarin de pijlers techniek, tactiek, fysiek en mentaal zijn opgenomen) om spelers te selecteren.
Aantonen: talentprofiel, scoutingsrapporten
4.13

INSTROOM SPELERS
De Tennisschool stimuleert instroom van talenten vanuit de Tennisscholen onderbouw om de kwaliteit en kwantiteit van de talentenselecties te
waarborgen. De Tennisschool organiseert in samenwerking met de KNLTB en/of onderbouw Tennisscholen ten minste één talentherkenningsactiviteit
per kwartaal, zoals wedstrijddagen en/of toernooien.
Aantonen: scoutingsrapporten, jaarplanning

5.14

5. MEDISCH KADER

TALENTPROFIEL

EINDVERANTWOORDELIJKHEID SPORTMEDISCH BELEID
De Tennisschool heeft een eindverantwoordelijk professional sportmedisch beleid (intern of uitbesteed), waarmee is afgesproken dat afstemming met
de bondarts van de KNLTB te allen tijden verplicht is.
Aantonen: verklaring KNLTB

5.15

BESCHIKBAARHEID FYSIOTHERAPIE
De Tennisschool stelt een fysiotherapeut ter beschikking aan de spelers.
Aantonen: naam, organisatie, functie, overeenkomst

5.16

BESCHIKBAARHEID SPORTARTS
De Tennisschool heeft een sportarts in haar netwerk die ter beschikking staat aan de spelers.
Aantonen: naam, organisatie, functie

6.17

SPECIALIST FYSIEK/CONDITIE/INSPANNING
De Tennisschool stelt 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

6.18

VOEDING & DIETETIEK
De Tennisschool besteedt aandacht aan voeding en dietetiek om spelers bewust te maken van het hanteren van een topsportleefstijl.

6. ONDERSTEUNEND KADER

Aantonen: planning/organisatie activiteiten, documentatie
De hoofdcoach heeft ten minste vijf jaar bijgedragen aan de ontwikkeling van spelers naar ITF Junior top 50-niveau in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
6.19

SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING
De Tennisschool zorgt voor sociaal-maatschappelijke begeleiding en carrièreplanning voor geselecteerde spelers (bijvoorbeeld begeleiden in onderwijs
of faciliteren van gastgezinnen en overnachtingsmogelijkheden).
Aantonen: planning/organisatie activiteiten, documentatie

6.20

VIDEO-ANALYSE
De Tennisschool maakt aantoonbaar gebruik van video-analyse in de dagelijkse trainingssituatie van de geselecteerde spelers.
Aantonen: documentatie, inzage analyse-systeem

6.21

ORGANISATORISCHE ONDERSTEUNING
De Tennisschool beschikt over ondersteuning (op organisatorische, administratief en/of facilitair gebied ) van de hoofdcoach.
Aantonen: overeenkomst, organogram

6.22

SPORTPSYCHOLOOG
De Tennisschool stelt een sportpsycholoog ter beschikking voor het uitvoeren van de mentale leerlijn en het begeleiden van spelers (preventief,
curatief).
Aantonen: naam, organisatie, functie

7.23

VOORTGANGSGESPREKKEN MET SPELERS
Spelers krijgen minimaal 4x per jaar inzage in hun persoonlijke en sporttechnische ontwikkeling aan de hand van een rapport en gesprek met de
trainer.

7. ONTWIKKELING SPELERS & TRAINERS

Aantonen: planning/organisatie activiteiten, documentatie
7.24

SPELERVOLGSYSTEEM (van toepassing vanaf 2016/'17)
De Tennisschool registreert de voortgang van de geselecteerde spelers in het door de KNLTB aangedragen spelervolgsysteem.
Aantonen: inzien rapportages

7.25

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.
Aantonen: notulen, gespreksverslagen

7.26

ONTWIKKELING OP SCHOOL
De ontwikkeling van de speler op school wordt zorgvuldig bijgehouden in een spelervolgsysteem en besproken met deskundige begeleiders. Er is
minimaal drie keer per jaar contact tussen de Tennisschool en de onderwijsinstelling.
Aantonen: documentatie

7.27

ONTWIKKELING TRAINERS
De Tennisschool helpt trainers in het verbeteren van trainersvaardigheden door structureel interne / externe training en cursus, themabijeenkomsten,
trainingsoverleg en/of intervisiebijeenkomsten. De ontwikkeling van trainers wordt zorgvuldig bijgehouden en minimaal één keer per jaar besproken
in een functionerings- ,voortgangs- of coachingsgesprek.
Aantonen: planning/organisatie activiteiten, gespreksverslagen, notulen
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7.28

DOPING
De Tennisschool is op de hoogte van het meest recente KNLTB- & ITF-dopingreglement en ziet toe op naleving van deze regels door spelers en trainers.
ten minste één keer per seizoen vindt een anti-doping voorlichting plaats voor spelers en trainers.
Aantonen: planning/organisatie activiteiten

7.29

MATCHFIXING
De Tennisschool organiseert ten minste één keer per twee seizoenen een voorlichting over matchfixing voor spelers en trainers.
Aantonen: planning/organisatie activiteiten

8. ORGANISATIE & BELEID

8.30

ALGEMEEN BELEIDSPLAN
De Tennisschool heeft een beleidsplan waarin de missie, visie en ambities van de tennisschool ten aanzien van talentontwikkeling duidelijk beschreven
staan. De leiding werkt het beleidsplan uit naar toetsbare jaarplannen en heldere doelstellingen die in lijn zijn met de ambitie en ontwikkelfase van de
Tennisschool.
Aantonen: algemeen beleidsplan

8.31

SPORTTECHNISCH JAARPLAN
De Tennisschool heeft voor haar talentopleiding een sporttechnisch jaarplan, waarin selectiecriteria, sporttechnische doelen, het trainings- en
wedstrijdprogramma, de betreffende talentenselectie en de begeleiding in overleg met de prestatiemanager van de KNLTB zijn vastgelegd. Het
sporttechnisch jaarplan is comform het raamwerk van de KNLTB Jeugdopleiding (route naar de top), uitgewerkt naar de pijlers fysiek, mentaal,
technisch en tactisch.
Aantonen: sporttechnisch jaarplan

8.32

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: jaarrekening (winst- & verliesrekening, balans) en begroting (liquiditeitsbegroting)

9.33

BESCHIKBAARHEID ACCOMMODATIE
De Tennisschool heeft de beschikking over de accommodatie 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 twee jaar gegarandeerd.
Aantonen: overeenkomst

9. ACCOMMODATIE

9.34

ONDERGROND
De Tennisschool beschikt over een indoor- (trage hardcourt) en buiten accommodatie (gravel). Indien dit niet het geval is, wordt dit binnen 3 jaar
gerealiseerd.
Aantonen: bezichtiging

9.35

KRACHTTRAININGSRUIMTE
De Tennisschool beschikt over ruimte voor kracht/conditietraining, medische behandelingen en voor overleg met trainers/teams.
Aantonen: bezichtiging

9.36

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
Aantonen: documentatie, inzage analyse-systeem

10.37

SAMENWERKING KNLTB (van toepassing vanaf 2016/'17)
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 centraal technische staf van de KNLTB om de belangen van beide organisaties op elkaar af te stemmen. De Tennisschool en de KNLTB
hebben structureel overleg over de ontwikkeling van geselecteerde spelers (ten minste 2x per jaar) en spelers van het nationaal team (ten minste 4x
per jaar).
Aantonen: verklaring KNLTB

10. SAMENWERKING

10.38

SAMENWERKING TENNISSCHOLEN BINNEN HET NETWERK (van toepassing vanaf 2016/'17)
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.
Aantonen: planning/organisatie activiteiten

10.39

SAMENWERKING MET ONDERBOUW TENNISSCHOLEN (van toepassing vanaf 2016/'17)
De Tennisschool heeft op het gebied van talentontwikkeling een intensieve samenwerking met de onderbouw Tennisscholen in haar regio en
informeert trainers en spelers over het talentprogramma binnen de Tennisschool. De Tennisschool neemt steeds initiatief om kennis te delen met de
tennistrainers waarbij sterk wordt ingezet op het technische concept uit het MOT.
Aantonen: planning/organisatie activiteiten

10.40

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 competitieprogramma.
Aantonen: overeenkomst scholen

