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1.1.1. INLEIDING 
 

 
 
 
 
 
 
Deze uitgave kwam tot stand aan de hand van de opleidingsmaterialen van de International 
Ice Hockey Federation (IIHF) en is aangepast naar het in Nederland geldende 
opleidingsmodel voor bondsopleidingen volgens de kwalificatiestructuur. 
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige 
wijze hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IJshockey Nederland. 



 

2 

INLEIDING 
 
Voor je ligt de opleidingsmap IJshockey Sportleider 1.    
 
Dit is de eerste opleiding van vier niveaus van het opleidingsprogramma voor 
teambegeleiders, dat sinds september 2009 wordt aangeboden door IJshockey Nederland 
(IJHNL), IJshockey Sportleider 1 is het startpunt voor de opleiding van 
ijshockeyteambegeleiders. 
 
De informatie die in de opleiding IJshockey Sportleider 1 wordt aangeboden, omvat de 
basisinformatie en regels over het ijshockeyspel, gedrag, organisatie en veiligheid die iedere 
ijshockeybegeleider moet weten en kunnen hanteren. 
 
Iemand in het bezit van Sportleider 1 kan, onder verantwoording van een hoger 
gekwalificeerde Sportleider, assisteren tijdens een activiteit en zorgen voor maatregelen 
rondom wedstrijden en activiteiten. De nadruk hierbij ligt op veiligheid, gedrag en Fairplay 
and Respect. 
 
 

KWALIFICATIESTRUCTUUR 
 

Voor een betere afstemming van de sportopleidingen tussen en van de verschillende 
sportbonden, opleidingscentra (zoals onderwijsinstellingen) en Europese landen worden alle 
sportopleidingen gemoderniseerd. In 2003 is in het verdrag van Lissabon door de EU een 
richtlijn vastgesteld voor kwalificaties voor het (beroeps-)onderwijs. Deze richtlijn kan door de 
verschillende EU-landen als referentiekader gebruikt worden om te bepalen wat het niveau 
van opleidingen is in relatie tot de andere landen in de EU. Op basis van deze richtlijn heeft 
de European Coaching Council (waar ook NOC*NSF een zetel in heeft) een specifiek 
raamwerk opgesteld voor coachopleidingen. Hierdoor zijn de sportbegeleidersopleidingen 
van de verschillende sporten in de verschillende EU-landen meer eensluidend en 
gelijkgetrokken.  
 
In Nederland is de zogenaamde kwalificatiestructuur ingevoerd voor de opleidingen 
sportbegeleiders, waarbij de te volgen cursus wordt afgestemd op de individuele kwalificaties 
en competenties (individuele vaardigheden) van de cursisten. Dat betekent dat vooraf wordt 
bepaald wat de cursist kent en kan en daarop wordt zijn of haar opleidingstraject aangepast. 
In overleg met de docent of leercoach wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) of 
persoonlijk leerplan afgesproken, waarin het deel zelfstudie, de praktijkmogelijkheden, 
begeleiding e.d. worden weergegeven. In de kwalificatiestructuur worden andere termen 
gebruikt dan voorheen. Zo wordt gesproken over opleidingen voor Sportleider 1 tot en met 
Sportleider 5, niet over examens maar over Proeve van Bekwaamheid (PvB’s), niet over 
examenvoorwaarden maar over toetsplannen en over leercoaches. 
 
 

OPZET IJHNL-OPLEIDINGEN 
 
De opleidingen IJshockey Sportleider zijn opgezet volgens de nieuwe kwalificatie-structuur. 
IJshockey Sportleider 1 is de minimum kwalificatie die een ijshockeybegeleider moet bezitten 
om officieel als teambegeleider te kunnen en mogen optreden en om te mogen deelnemen 
aan de vervolgopleidingen IJshockey Sportleider 2 tot en met IJshockey Sportleider 4.  

 
Naast de 4 opleidingen IJshockey Sportleider wordt vanuit de Hogeschool van Amsterdam 
en Groningen de Topcoach5-opleiding georganiseerd. Op voordracht van IJshockey 
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Nederland kunnen teambegeleiders die in het bezit zijn van het diploma IJshockey 
Sportleider 4 deelnemen aan de Topcoach5-opleiding. 
 
De opleidingen IJshockey Sportleider zijn gebaseerd op het opleidingsmateriaal van de IIHF 
en ingedeeld conform de in Nederland, binnen het NOC*NSF, afgesproken 
kwalificatiestructuur. De IIHF heeft het IIHF Coach Development Program waarin als 
uitgangspunten voor de coachopleidingen een aantal doelen zijn opgesteld, die ook door 
IJHNL worden gedragen. De doelen van het IIHF Coach Development Program zijn: 
 

 Samenwerken met de nationale bonden om ijshockeybegeleiders op te leiden in hun 
land;  

 Coaches van over de gehele wereld te voorzien van de meest actuele coach-
informatie en -opleidingen; 

 Het innemen van een actieve rol in het oplossen van de uitdagingen voor coaches in 
het hedendaagse ijshockey; 

  Het aanmoedigen en stimuleren van de coaches om een positieve, plezierige en 
gezonde omgeving te creëren voor hun spelers als zij bezig zijn met ijshockey.  

 
De IIHF geeft nadrukkelijk aan dat alle bonden die lid zijn van de IIHF worden gestimuleerd 
om het IIHF Coaching Development Program opleidingsmateriaal te gebruiken, als 
aanvulling op datgeen bonden in hun eigen land hebben of als compleet 
opleidingsprogramma voor de ijshockeybegeleiders.  
 
Mede naar aanleiding van de EU-richtlijn voor kwalificaties binnen het (beroeps-) onderwijs 
en de omzetting van IJHNL-opleidingen naar de nieuwe kwalificatiestructuur, heeft de IIHF 
de opleidingen aangepast en uitgebreid. De IIHF hanteert de volgende 5 opleidingen: 
 

 Introduction to Coaching (nieuw); 

 Level I; 

 Level II; 

 Level III (nieuw) en daarnaast;  

 Learn To Play (een apart programma). 
 
De bijkomende voordelen van de EU-richtlijn, de in Nederland gehanteerde kwalificatie-
structuur en de afstemming op het IIHF-opleidingsmateriaal zijn:  
 

 Iemand die in het bezit is van het diploma van bijvoorbeeld IJshockey Sportleider 1 
kan nu makkelijker hetzelfde diploma Sportleider 1 van een andere sport in 
Nederland behalen, door alleen een (deel)certificaat te halen voor de sport specifieke 
onderdelen voor de opleiding Sportleider 1 van de andere sport;  

 Het diploma van bijvoorbeeld IJshockey Sportleider 1 in Nederland heeft ook waarde 
in andere EU-landen. Dit geldt zeker nu de opleidingen IJshockey Sportleider 
dezelfde opbouw hebben als de IIHF-opleidingen en gebaseerd zijn op het 
opleidingsmateriaal van de IIHF. 
 

 

 

 

AFSTEMMING NIJB- EN IIHF-OPLEIDINGEN 
 
In het onderstaande schema worden de opleidingen van IJHNL nieuwe opzet en de IIHF 
naast elkaar neergezet. 
 



 

4 

IJHNL nieuwe opzet Doelgroep IIHF 

 
Sportleider 1 (Fair Play and 
Respect) 
 

 
Teambegeleiders (jeugd) 

 
Introduction to coaching 

 
Sportleider 2 (Learn to Play) 

 
Assistent trainers 

 
Learn to Play Program 
Level 1 
 

 
Sportleider 3 Deelkwalificatie 
Teamleider / Coach 
 

 
Teamleider/coaches junioren 

 
Level 2 

 
Sportleider 3 (Trainer / Coach) 
 

 
Jeugdtrainer 

 
Level 2 

 
Sportleider 4 Deelkwalificatie 
Teammanager  
 

 
Teammanager (NT + Eredivisie) 

 
Level 3 

 
Sportleider 4 (Trainer A)  
 

 
Hoofdtrainer 

 
Level 3 

 
Voor IJshockey Sportleider 3 en 4 kan een deelcertificaat worden behaald voor de 
onderdelen Coachen en Teammanager. Dit betekent dat bij degene die een deel-certificaat 
wil halen, alleen een PVB voor deze onderdelen wordt afgenomen. Voor de duidelijkheid zijn 
de opleidingsstukken van de deelcertificaten IJshockey Sportleider 3 Coachen en IJshockey 
Sportleider 4 Teammanager in de opleidingsmappen in een blauwe lay-out weergegeven. 
Voor het diploma Sportleider 3 en Sportleider 4 moet alle stof worden beheerst, inclusief de 
onderwerpen voor de deelcertificaten. 
 
 

KENNISBRONNEN 
 
De internetmogelijkheden ontwikkelen zich razendsnel. Via het internet is heel veel kennis en 
informatie te vinden, ook van ijshockey. 
 
Bezoek bijvoorbeeld de websites van: 
IJshockey Nederland, www.nijb.nl en de International Ice Hockey Federatie, www.IIHF.com. 
Op deze sites vindt u niet alleen informatie over ijshockeyopleidingen, maar ook over het 
laatste ijshockeynieuws, wereldkampioenschappen ijshockey, competities, et cetera. 
Natuurlijk kunt u ook de site van uw eigen ijshockeyvereniging bezoeken. 
 

 

http://www.nijb.nl/
http://www.iihf.com/

