
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
‘Sportkader Parade 2015’  
 
 
Op dinsdag 1 december 2015 is het weer zover, het jaarlijkse Platform Kader Breed.  
 
Het programma start vanaf 9.00 tot 16.00 uur op Papendal, waar we te gast zijn bij de 
sportstudies/locaties van de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en het CIOS 
Arnhem. Wij nodigen u en al uw collega’s van sportbonden en onderwijsinstellingen uit om 
aanwezig te zijn én zo mogelijk een bijdrage te leveren. Net als vorig jaar organiseren we 
deze dag in de vorm van een ‘Sportkader Parade’. Het belooft daarom een dynamische dag 
te worden, waar iedereen zich vrij beweegt over het Papendal terrein en de keuze heeft uit 
diverse uiteenlopende sessies op verschillende inspirerende locaties.  
 
Inhoud 
Met dank aan de input uit verschillende hoeken, begint het programma van de dag al aardig 
vorm te krijgen. Nog meer input is uiteraard welkom! Hieronder een aantal voorbeelden van 
inhoudelijke lijnen en thema’s die aan bod zullen komen tijdens de Sportkader Parade: 
 
Wetenschap & Monitoring: Verschillende recente onderzoeken passeren de revue, onder 
andere over ‘Sportpedagogiek’ (Windesheim), ‘Diversiteit in sportbesturen’ en 
‘Consumentisme’ (Universiteit van Utrecht) aan bod. Daarnaast worden de nieuwste 
bevindingen uit de Sportaanbiedersmonitor en Sportkadermonitor gepresenteerd.  
 
Internationale ontwikkelingen: Wat kunnen wij leren van andere landen of waarin zijn wij 
voorlopers als het gaat om het opleiden van trainer-coaches. Het NLQF (Nederlands 
Kwalificatiekader) en EQF (Europees Kwalificatieframework) maakt het mogelijk 
verschillende diploma’s zowel publieke als private kwalificaties en op nationaal en 
internationaal niveau met elkaar te vergelijken. Er zal op de dag bijvoorbeeld worden verteld 
over het onderzoek naar ‘Eerder verworven competenties’ (Recognition of Prior Learning) 
onderdeel van het internationale project Coachlearn.  
 
Kaderontwikkeling & Innovatie: We zijn constant op zoek naar de nieuwste technologieën als 
het gaat om het opleiden van trainer-coaches. Welke methodes zijn interessant voor zowel 
de sport als het onderwijs? Daarnaast hebben veel sportbonden baat bij het registreren van 
de actieve trainers-coaches, instructeurs en arbiters. We gaan met elkaar in gesprek over 
het licentiebeleid voor sportbonden.  
 
ASK-bijscholingen: Er zal aandacht zijn voor de verschillende bijscholingen voor trainer-
coaches die worden aangeboden door de Academie voor Sportkader. Bijvoorbeeld: ‘Trainen 
en coachen van pubers’, ‘Trainen en coachen van jongeren met autisme’ en ‘Sporters met 
gedragsproblematiek’. 
 
  



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Open club & Bestuurlijke vernieuwing: Welke rol speelt het sportkader in de filosofie van de 
Open club? Hoe kunnen zij gemotiveerd worden en gemotiveerd blijven? Een aantal 
gemeenten komt vertellen hoe zij studenten op verschillende manieren inzetten bij 
sportverenigingen en welke gedachte daarachter zit. Daarnaast wordt er ook gekeken naar 
de rol van werkgevers bij het motiveren van het doen van vrijwilligerswerk.  
 
We zijn nog druk bezig met de verdere vormgeving van de inhoud. Is jouw organisatie bezig 
met een interessant onderwerp voor het onderwijs of bonden en wil je dit graag delen? Heb 
je een uitdaging waarover je met het onderwijs en of de sport wilt brainstormen? Of heb je 
een vraag aan de mensen in het veld? Laat het ons weten! 
 
De thema’s komen aan bod in de plenaire gedeeltes dan wel in de workshopsrondes. 
Gedurende de hele dag is er een netwerkcafé geopend, waar sportbonden en 
onderwijsinstellingen de mogelijkheid hebben elkaar te ontmoeten. De komende tijd zal het 
programma verder worden vormgegeven.  
 
Wacht niet en meldt u aan! Inschrijven kan tot 29 november middels dit aanmeldformulier.  
 
 
Tot ziens op dinsdag 1 december! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het ASK-team 
Anouk ter Bille 
Annelies Tromp 
Bas van der Heijden 
Jan Minkhorst 
Philipp van Benthem 
 

http://www.formdesk.com/noc-nsf/PKB_1_december_2015

