VZW Vlaamse Judofederatie
Maatschappelijke zetel:
Warandestraat 1A – 9240 Zele

Coachbijscholing &
coachkaart VJF

Coachbijscholing & coachkaart VJF
Versie: 2.01 – laatste herziening: 08/12/2016

blz. 1/9

Coachbijscholing & coachkaart VJF 2016
Contactinformatie:
Bart Geelen
Sporttechnisch coördinator VJF
Vlaamse Judofederatie vzw
Warandestraat 1A, 9240 Zele
Tel:
Fax:
E-Mail:
Website:

052 45 45 87
052 44 97 20
bart@vjf.be
www.vjf.be

Inhoud
1

Inleiding ......................................................................................................... 3

2

Evaluatie project coachkaart 2014-2015 ............................................................. 4

3

Coachbijscholingen .......................................................................................... 7
3.1

Doelgroep ................................................................................................ 7

3.2

Inhoud ..................................................................................................... 7

4

Coachkaart ..................................................................................................... 7
4.1

Algemeen ................................................................................................. 7

4.2

Kampioenschappen.................................................................................... 8

5

Toekomst ....................................................................................................... 8

6.

Praktisch ........................................................................................................ 8

7.

Sanctionering .................................................................................................. 8

DOCUMENTINFORMATIE
Geschreven voor
Geschreven door
Laatste herziening
Door
Versie

:
:
:
:
:

Vlaamse Judofederatie vzw
Bart Geelen
08/12/2016
Bart Geelen
2.01

Coachbijscholing & Coachkaart VJF
Versie: 2.01 – laatste herziening: 8/12/2016

blz. 2/9

Inleiding
Een coach is iemand die de judoka doorheen het wedstrijdgebeuren begeleidt, stuurt,
aanmoedigt, motiveert. Hij is één van de cruciale factoren in de prestatie van een judoka.
Buiten het sportieve gebeuren, heeft de coach vooral een voorbeeldfunctie.
In zijn doen en handelen, moeten de pedagogische en ethische waarden steeds
gerespecteerd worden. De coach heeft respect voor zijn judoka, voor de tegenstrever, de
officials, de scheidsrechters… . De coach is van uiterst belang voor het sportieve verloop
van een organisatie.
Vanuit deze visie wordt de VJF coachkaart een belangrijk instrument binnen de Vlaamse
Judofederatie. Via deze kaart en de bijhorende bijscholingen krijgen alle trainers, judoka’s
eventueel zelfs ouders die regelmatig hun kinderen begeleiden de kans om de
basisprincipes van het coachen, met bijzondere aandacht voor de pedagogische en
ethische waarden, te leren kennen
Wij hopen dat deze coachkaart elke zichzelf respecterende coach aanzet tot het zich
bijscholen, maar vooral tot het waarderen, respecteren en volgen van de basisregels voor
het respectvol coachen zowel tegenover zijn eigen judoka als tegenover alle andere
partijen die betrokken zijn bij het wedstrijdgebeuren.
Anderzijds heeft de Vlaamse Judofederatie een mogelijkheid tot het limiteren van de
bevoegdheden van coaches die zich tijdens wedstrijdorganisaties incorrect en respectloos
gedragen tijdens het coachen en begeleiden van hun judoka’s.
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Evaluatie project coachkaart 2014-2015
Doelstellingen

projectopzet

Coachkaart
Projectopzet Coachkaart 20142015

2014-2015:


Herwaarderen ethiek in coaching



Verhoging kwaliteit coaching



Pedagogisch aspecten benadrukken



Coachkaart invoeren



Sanctioneringtool

Analyse project Coachkaart 2014-2015:


5 bijscholingen
o

35% deelnemers vind aanbod onvoldoende

o

2 eerste bijscholingen vroegtijdig volzet

o

Grote

vraag

voor

meer

bijscholingsmomenten


Geografische spreiding bijscholingen
o

94% deelnemers tevreden over locatie

o

Negatief advies Technisch Cel: geen enkele
bijscholing in regio Oost









# bijgeschoolde coachen: 456
o

2014: 357

o

2015: 99

Geografische spreiding coachen
o

ANT: 89

o

LIM: 42

o

OVL: 145

o

VBR: 84

o

WVL: 96

Bijgeschoolde clubs: 147 (68%)
o

2014: 113

o

2015: 35

De coachkaart dient aan de Vlaamse
Judofederatie een minimale zekerheid
te bieden dat de coaches die onze
jeugdige judoka’s van U11 tot U21
begeleiden, op een pedagogische
verantwoorde wijze te werk gaan. De
VJF wil met het invoeren van een
coachcursus aan de coaches de
nodige bagage toereiken zodat zij hun
judoka’s op een ethische en
pedagogisch correcte basis doorheen
een wedstrijddag kunnen begeleiden.
Het project bestaat uit enerzijds de
coachkaart en anderzijds de
coachcursus die onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn. Het deelnemen
aan de coachcursus geeft recht op de
ontvangst van een persoonlijke
coachkaart indien aan de
deelnamevoorwaarden voldaan is.
De coachkaart geeft het recht om
tijdens de Vlaamse en Belgische
kampioenschappen de wedstrijdzone
te betreden en de judoka’s te
begeleiden op en naast de mat.
De coachkaart is een herkenning die
ook tijdens clubtornooien kan
opgevraagd worden ter garantie van
de kwaliteit van ‘het coachen’ en
vooral ter garantie van het gedrag
van de coaches. Coaches die geen
coachkaart bezitten, kunnen ten allen
tijden gevraagd worden de
wedstrijdzone te verlaten (zelfs ook
wanneer deze zich correct zouden
gedragen)

Geografische spreiding clubs
o

ANT: 31

o

LIM: 20

o

OVL: 41

o

VBR: 22

o

WVL: 33
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Werkbelasting secretariaat
o



Schatting: 30u per jaar

Werkbelasting kampioenschappen
o

4 extra vrijwilligers / dag / event (VK, BK jeugd en senioren)


o




Te grote werkbelasting voor JC Dendermonde en JC Brugge

Niet haalbaar op Callant Cup en FJC

Budgetbelasting
Uitgaven

Inkomsten

saldo

2014

€ 6.453,01

€ 3.103,47

€ -3.349,54

2015

€ 1.556,52

€ 951,34

€ -605,18

Totaal

€ 8.009,53

€ 4.054,81

€ -3.954,72

Tevredenheidsbevraging
2. Wat vond u van de bijscholing? (indien niet gevolgd, ook invullen)
Zeer goed 1 - 1.75 %
Goed 21 - 36.84 %
Neutraal 20 - 35.09 %
Slecht 5 - 8.77 %
Zeer slecht 2 - 3.51 %
-NVT- 8 - 14.04 %
Aantal respondenten 57
3. Hoe vond u het lesgedeelte van Peter Mommerency? (Deel 1)
Zeer goed 5 - 8.77 %
Goed 27 - 47.37 %
Neutraal 16 - 28.07 %
Slecht 0 - 0 %
Zeer Slecht 1 - 1.75 %
-NVT- 8 - 14.04 %
Aantal respondenten 57
4. Hoe vond u het lesgedeelte van Bart Demuynck? (Deel 2) Percentage
Zeer goed 2 - 3.51 %
Goed 13 - 22.81 %
Neutraal 13 - 22.81 %
Slecht 4 - 7.02 %
Zeer Slecht 4 - 7.02 %
-NVT- 21 - 36.84 %
Aantal respondenten 57
5. De leslocatie is:
Geschikt 44 - 77.19 %
Niet geschikt 3 - 5.26 %
-NVT- 10 - 17.54 %
Aantal respondenten 57
6. Het aanbod van het aantal bijscholingen is:
Voldoende 37 - 64.91 %
Onvoldoende 20 - 35.09 %
Aantal respondenten 57
7. De prijs (€ 20,-) is:
Te laag 2 - 3.51 %
Goed 26 - 45.61 %
Te hoog 29 - 50.88 %
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Aantal respondenten 57
8. Trainers A en B nemen gratis deel, dit is:
Correct 38 - 66.67 %
Niet correct 19 - 33.33 %
Aantal respondenten 57
9. De coachbijscholing draagt bij aan de vorming van een goede coach:
Helemaal mee eens 5 - 8.77 %
Mee eens 9 - 15.79 %
Neutraal 20 - 35.09 %
Mee oneens 11 - 19.30 %
Helemaal mee oneens 12 - 21.05 %
Aantal respondenten 57
10. Wat vind u van het huidige systeem van de coachkaart?
Zeer goed 2 - 3.51 %
Goed 16 - 28.07 %
Neutraal 10 - 17.54 %
Slecht 14 - 24.56 %
Zeer slecht 15 - 26.32 %
Aantal respondenten 57
11. De geldigheidsduur (2 jaar) van de coachkaart is:
Te lang 3 - 5.26 %
Goed 17 - 29.82 %
Te kort 37 - 64.91 %
Aantal respondenten 57
12. Het opladen van de gegevens voor de coachkaart via de website is
handig:
Helemaal mee eens 15 - 26.32 %
Mee eens 19 - 33.33 %
Neutraal 16 - 28.07 %
Mee oneens 6 - 10.53 %
Helemaal mee oneens 1 - 1.75 %
Aantal respondenten 57
13. Ik was aanwezig op het BK senioren, VK- en/of BK jeugd als:
Coach 32 - 56.14 %
Bezoeker 7 - 12.28 %
Medewerker 2 - 3.51 %
Scheidsrechter 2 - 3.51 %
VIP 0 - 0 %
-Niet aanwezig- 14 - 24.56 %
Aantal respondenten 57
14. De coachkaart is noodzakelijk op judokampioenschappen:
Helemaal mee eens 12 - 21.05 %
Mee eens 11 - 19.30 %
Neutraal 8 - 14.04 %
Mee oneens 8 - 14.04 %
Helemaal mee oneens 18 - 31.58 %



Conclusie:
 meerderheid positief over coachbijscholingen
 meerderheid negatief over implementatie coachkaart
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Coachbijscholingen
3.1

Doelgroep

De coachcursus is gericht aan alle geïnteresseerde vergunninghouders en die judoka’s
begeleiden tijdens wedstrijden. Het bijscholingsaanbod is uitgebreid en veelzijdig zodat
de coaches zich kunnen bijscholen op hun niveau, ervaring en interessegebied als coach.
De Raad van Bestuur heeft het recht om coaches die het imago van de Vlaamse
Judofederatie schaden en/of die in het afgelopen jaar aanleiding gaven tot klachten
m.b.t. tot gedrag of door de tuchtcommissie veroordeeld werden, te weigeren voor de
cursus en coachkaart.

3.2

Inhoud

De Vlaamse Judofederatie accepteert een ruim bijscholingsaanbod voor coachen die recht
geven op een VJF Coachkaart:


VTS-plus bijscholingen (link VTS-plus)



VTS cursussen Judo (link sportakgerichte opleidingen VTS)



Bijscholing leraars VJF (www.vjf.be)



Bijscholing SR toegankelijk voor coachen (src@vjf.be)



Coach met de M-factor (www.mfactor.be/m-workshops)



Coachvorming topsport Chris de Korte (topsport@vjf.be)

Tijdens deze bijscholingen worden verschillende theoretische of praktische aspecten van
het coachen uitvoerig besproken met bijzondere aandacht voor het ethische en
pedagogisch verantwoord begeleiden van jonge judoka’s.

Coachkaart
4.1

Algemeen

De trainer/coach neemt deel aan een bijscholing erkend door de VJF van min 3u. Er zijn
geen examens of eindwerken verbonden aan deze bijscholingen. Een deelnamebewijs recht
geeft op de ontvangst van een persoonlijke coachkaart. Met het aanvaarden van de
coachkaart ondertekend de coach de VJF gedragscode die hij gedurende zijn gehele
carrière als coach dient te respecteren. Deze coachkaart is geldig tot het einde van de 2
jaren volgend op het jaar waarop de bijscholing werd afgelegd.
Om de coachkaart te vernieuwen dient men minstens één bijscholing volgen in het laatste
jaar waarop de coachkaart geldig is.
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4.2

Kampioenschappen

Sinds 2015 geldt de VJF coachkaart als een algemene verplichting om te coachen tijdens
het VK en BK jeugd en senioren. Coaches die geen persoonlijke coachkaart bezitten,
kunnen geen coachaccreditatie bekomen op deze kampioenschappen en worden
bijgevolg niet in de wedstrijdzone toegelaten.
Opgelet: de coachkaart vervangt in geen opzicht de bestaande vrijkaarten. Een
coachkaart geeft geen recht op een gratis entree.

5

Toekomst

Dit project is gedurende de eerste 5 jaar een proefproject. Het gehele project wordt na 5
jaar geëvalueerd en bijgestuurd. Dit wil zeggen dat de coachkaarten niet voor het leven
worden uitgereikt. Na de proefperiode van 5 jaar kunnen er extra of andere
verplichtingen worden vastgelegd die het doel van dit gehele project beter helpen
benaderen.

6.

Praktisch

Na het volgen van een erkende coachbijscholing dient de bijgeschoolde coach zijn/haar
coachkaart aan te vragen bij het secretariaat van de Vlaamse Judofederatie. Hiervoor zal
een administratieve kost van €5 aan gekoppeld zijn.
De aanvragende coach laadt zijn pasfoto zelf op via het VJF ledenbestand. Het VJF
secretariaat zorgt voor de verdere afhandeling en bezorgt de coachkaart per post.
Bij het naderen van het einde van de geldigheid, dient de coach zelf het initiatief te
nemen om tijdig een coachbijscholing te volgen en een nieuwe kaart aan te vragen.
LET OP: De VJF heeft te allen tijde het recht om aanvraag of vraag tot verlenging van
coaches die de gedragscode van het judo en/of de VJF reglementering reeds overtraden
of het image van de Vlaamse Judofederatieschaden, te weigeren.

7.

Sanctionering

Wanneer de coach zich tijdens een wedstrijddag geheel incorrect gedraagt tegen eender
welke partij, heeft de WOC verantwoordelijke, Sporttechnisch coördinator, het aanwezige
lid

van

de

RvB

VJF

of

aanwezige
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tijdopnemerskorps) het recht de coachkaart in te trekken en deze over te maken aan het
VJF secretariaat met een verslaggeving van de gebeurde feiten. De verslaggeving dient
ondertekend te zijn door minstens 2 getuigen (met vermelding van naam, voornaam en
contactgegevens) en wordt na afloop van de wedstrijd overgemaakt aan de Raad van
Bestuur van de VJF waar eventuele bijkomende sancties genomen kunnen worden.
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