Selectie- en beoordelingsbeleid jeugd
Beoordelen en selecteren van spelers
Waarom beoordelen?
Het beoordelen van spelers kan gezien worden als een methode om de (leer) prestaties van spelers
te waarderen. Quick Stick volgt hierin de Hockeyvisie. De hockeyvisie is een uitgave van de
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), is onafhankelijk en deelt de visie, kennis, inzichten
en wetenschappelijke onderbouwingen vanuit de KNHB.
Beoordelen heeft als doel om de persoon die wordt beoordeeld verder te helpen in zijn
ontwikkeling. Door spelers te beoordelen, wordt inzichtelijk waar de uitdaging ligt voor spelers en
in welke omgeving ze dat het beste kunnen trainen.
Hoe beoordelen?
Er wordt binnen Quick Stick formatief beoordeeld. Bij een formatieve beoordeling wordt er
informatie verzameld om inzicht te krijgen waar een speler zich op dat moment in het leerproces
bevindt. Met deze informatie wordt de ontwikkeling van een speler in kaart gebracht, met als doel
om deze ontwikkeling te verbeteren. Voor zowel de trainer als de speler worden sterke en
verbeterpunten van de speler inzichtelijk. Daarnaast geeft een formatieve beoordeling inzicht in de
ontwikkeling die een speler heeft doorgemaakt door de jaren heen. Formatief beoordelen is bedoeld
om spelers verder te helpen in hun ontwikkeling en vindt plaats gedurende het trainingsproces. De
spelers weten waaraan zij moeten werken en krijgen hierin ondersteuning vanuit de
trainers/coaches conform het trainingsplan A-F-jeugd van Jos van Kimmenaede.
Voor het goed uitvoeren van beoordelingen is het noodzakelijk dat de beoordelaars onafhankelijk
zijn en dat allen beoordelen met dezelfde maatstaven. Hierdoor kan er eenvoudig een vergelijking
worden gemaakt met andere spelers en de voorafgaande jaren.
Op basis van verschillende pilots die door de KNHB zijn uitgevoerd, wordt de voorkeur gegeven om
gebruik te maken van een vierpuntsschaal. Door het ‘veilige midden’ van een vijfpuntsschaal weg
te halen, dwing je de beoordelaars om een keuze te maken. Dit zorgt er weer voor dat de
verschillen tussen spelers beter aan het licht komen.
Er wordt gekeken naar techniek, tactiek (spelinzicht in en zonder balbezit) en persoonlijkheid
(o.a. sociale vaardigheden, inzet, aanwezigheid en motivatie). Ook hierbij wordt er gebruik
gemaakt van het trainingsplan A-F-jeugd, zodat de beoordeling dekkend en meetbaar is.
Vanaf de F t/m D-jeugd worden de spelers ingedeeld op basis van o.a. leeftijd, sociale factoren,
volgorde van binnenkomst, inzet en spelbeleving.
Vanaf de C-jeugd wordt er geselecteerd op basis van de hierboven genoemde factoren, te weten
techniek, tactiek (spelinzicht in en zonder balbezit) en persoonlijkheid (o.a. sociale
vaardigheden, inzet, aanwezigheid en motivatie).
Wie en wanneer beoordelen?
De trainers en coaches beschikken over kennis op hockeygebied. Zij zien de spelers het gehele
seizoen en kunnen het leerproces van de spelers begeleiden en monitoren. Indien de coach/trainer
een ouder is van een kind uit het desbetreffende team, dient de ouder allen behalve zijn/haar
eigen kind te beoordelen. Dit wordt overgelaten aan de andere trainers/coaches.
Naast de trainers en coaches zijn er ook onafhankelijke beoordelaars (mensen met ruime hockey
ervaring/ kennis) die de spelers op meerdere momenten in het seizoen beoordelen (oktober, na het
zaalseizoen, april/mei). Allen beoordelen afzonderlijk van elkaar, zonder daarbij overleg te
plegen. Bij het beoordelen van de keepers wordt er ook overleg gepleegd met de keeperstrainer.
Daarnaast vinden er ook individuele voortgangsgesprekken plaats met de coach en de speler.
Hierin kan ze speler zelf ook zijn/haar ambities kenbaar maken.
Indien de beoordelingen zijn ontvangen door de onafhankelijke beoordelingscommissie, wordt dit
met elkaar besproken en wordt het leerproces van de speler beoordeeld. Aan de hand van de
beoordelingen komen de spelers in het team dat het meest aansluit bij hun mogelijkheden.
Er wordt getracht de definitieve indeling voor 1 juni van het seizoen kenbaar te maken, zodat er na
het hockeyseizoen al kennis gemaakt kan worden met het nieuwe team.
Let wel, indien er uitzonderingen zijn (denk hierbij aan onderbezetting, vervroegd doorschuiven,
één lijn per leeftijdscategorie), zal dit in de beoordelingscommissie worden afgestemd en zal dit
onderbouwd worden richting de speler en diens ouders.

