Instroomprogramma KNLTB
CRITERIA

OMSCHRIJVING

1. INSTROOMSPELER

1.1

AANTAL HUIDIGE CLUBOVERSTIJGENDE
TRAININGSGROEPEN

Aantal huidige cluboverstijgende trainingsgroepen per niveau (Oranje, Groen en indien van
toepassing Rood) en, indien van toepassing, locaties. De instroomleraar kan
trainingsgroepen op gelijkwaardig niveau samenstellen, waarmee ook spelers die buiten
het instroomprogramma vallen cluboverstijgend kunnen blijven trainen. Hierbij geldt wel
dat het niveau leidend is en spelers buiten het instroomprogramma aanvullend zijn.

1.2

AANTAL SPELERS

Minimaal 8 kinderen per trainingsgroep (Oranje, Groen en indien van toepassing Rood) van
vergelijkbaar (ambitie)niveau dat deelneemt aan cluboverstijgende trainingen.

1.3

WERVINGSACTIVITEITEN

Aantal activiteiten gericht op werving en behoud en aantal spelers per activiteit, zoals
voorspeeldagen of scoutingsdagen, per jaar.

2. OUDERS
2.4

OMGANG OUDERS/VERZORGERS

2.5

OUDERBELEID

De lnstroompartner 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.
De Instroompartner conformeert zich aan de inhoud van het document 'Ouderbeleid' van
de KNLTB.

3. SAMENWERKING

3.6

SAMENWERKING MET VERENIGINGEN

De Instroompartner werkt, of is bereid tot, constructieve samenwerking met omliggende
verenigingen en/of overkoepelende organisaties (bijv. door kennissessies voor clubtrainers
te organiseren). De Instroompartner is bereid tot het pro-actief informeren van
verenigingen over het instroomprogramma. Daarnaast worden de verantwoordelijke
trainers op de hoogte gehouden over de ontwikkeling van hun speler(s).

3.7

SAMENWERKING MET OVERIGE
INSTROOMPARTNERS

De Instroompartner werkt, of is bereid tot, constructieve samenwerking met overige
instroompartners, bijvoorbeeld door het organiseren van gezamenlijke wedstrijden of
toernooien. Ook organiseert de instroomleraar minimaal 2 uitwisselingen per jaar.

3.8

VOORSPEELDAGEN

De Instroompartner organiseert, in samenwerking met de KNLTB, twee voorspeeldagen.

3.9

MONITOREN ONTWIKKELING

3.10

LESPLAN

3.11

KENNISSESSIES

De instroompartner monitort de ontwikkeling van instroomspelers.
De Instroompartner commiteert zich aan het lesplan en de oefenstof die de KNLTB voor
het instroomprogramma heeft opgesteld.
De instroomtrainer neemt deel aan tenminste 80% van de kennissessies die door de
KNLTB georganiseerd worden. Instroompartners delen ditzelfde gedachtegoed met de
collega-/clubtrainers.

3.12

Samenwerking KNLTB

De instroomleraar heeft een constructieve samenwerking met de instroomcoordinator in
de regio en haakt de KNLTB accountmanager aan waar nodig.

4. INSTROOMTRAINER
4.13

BESCHIKBAARHEID

4.14
4.15

OPLEIDINGSNIVEAU
VERKLARING OMTRENT GEDRAG

4.16

RELEVANTE WERKERVARING

4.17

ORGANISEREN VAN EVENEMENTEN

4.18

Uitstraling

De Instroompartner stelt een tennisleraar ter beschikking die inhoudelijk en procesmatig
leiding geeft aan het instroomprogramma en tenminste 90% van de activiteiten verzorgt.
De instroomtrainer beschikt over minimaal een geldige A licentie.
De instroomtrainer beschikt over een geldige VOG.
De instroomtrainer beschikt over ten minste vijf jaar relevante werkervaring in de
leeftijdsfase t/m 10 en bij voorkeur ook in de leeftijdsfase t/m 12 jaar en is daarnaast op
de hoogte van het prestatieve traject.
De instroomtrainers heeft geruime ervaring met organiseren van evenementen en
activiteiten.
De instroomleraar is zich bewust van het commitment dat hij/zij aangaat met de KNLTB en
draagt tijdens de instroomtrainingen en de kennissessies de KNLTB instroomkleding.

5. INSTROOMTRAININGEN
5.19

AANTAL TRAININGEN PER JAAR

De Instroompartner biedt, of is bereid tot het aanbieden van, een cluboverstijgend
programma van tenminste 30 trainingen per jaar in een zomer- en wintercyclus.

5.20

AANTAL TRAININGSUREN

5.21

VERHOUDING LERAAR/LEERING/BAAN

5.22

KOSTEN PER TRAINING PER KIND

De Instroompartner biedt, of is bereid tot het aanbieden van, structureel cluboverstijgende
trainingen volgens de volgende richtlijnen: Oranje 2 uur (1,5u tennistraining en 30min
bewegingsscholing) en Groen 3 uur (2u tennistraining en 1u bewegingsscholing).
De Instroompartner hanteert, of is bereid tot het toepassen van een verhouding één leraar
op twee tennisbanen verantwoordelijk voor max. 8 kinderen.
De Instroompartner rekent een toegankelijk tarief voor deelname aan cluboverstijgende
trainingen.

6. ACCOMMODATIE
6.23

BESCHIKBAARHEID ACCOMMODATIE

De Instroompartner heeft de beschikking over een of meerdere accommodaties waar het
instroomprogramma (tennis en bewegingsscholing) ondergebracht kan worden.

6.24

INDOORACCOMMODATIE

De Instroompartner beschikt over één of meerdere indooraccommodaties waar in de winter
de instroomtrainingen (tennis en bewegingsscholing) ondergebracht kunnen worden.

6.25

MATERIALEN

De Instroompartner 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 tennistraining en bewegingsscholing.

