
   

 

   
 

Agendapunt 5.3    Presentatie Leerlijn 

 
Een leven lang badmintonnen met de nieuwe leerlijn van Badminton Nederland! 
 
Bij het FZ Forza NK zal op zaterdag tijdens de bondsvergadering met trots door Robbert de 
Keijzer en Paul Vennekens de nieuwe leerlijn worden gepresenteerd.  
 
Tijdens de presentatie zal er in vogelvlucht door de leerlijn heen worden gegaan. De opbouw 
en de verschillende pijlers waarop de leerlijn is gebaseerd zullen worden toegelicht. Het 
inhoudelijke deel van de leerlijn is een resultaat van veel onderzoek, samenwerking met 
partners als NOC*NSF en het gedachtengoed van ASM (Athletic Skills Model) aangevuld met 
inzichten verkregen vanuit internationale ontwikkelingen op toernooien. Met het 
presenteren van de leerlijn, presenteren we vanuit Badminton Nederland onze visie ten 
aanzien van talentontwikkeling, een visie waarmee trainers in het land weten aan welke 
onderwerpen per leeftijd gewerkt moet worden.  
 
Hiermee is aan de vraag van het Nederlandse trainersgilde en de clubs om beter geholpen te 
worden middels kennisdeling en een inhoudelijke leerlijn gehoor gegeven.  
Er is door Badminton Nederland de keuze gemaakt om te werken met een driefasen model. 
De eerste fase is een stroommodel waarin alleen hoofdlijnen worden weergegeven. De 
tweede fase, waar we tijdens de vergadering toelichting op zullen geven, is de uitgewerkte 
leerlijn waarin aan de hand van theorie, plaatjes en filmpjes de verschillende begrippen 
binnen tactiek, fysiek prestatiegedrag en techniek worden onderbouwd en uitgelegd. Tijdens 
de presentatie zullen we een kleine voorvertoning van de pijlers geven. De derde fase 
bestaat uit oefeningen waarmee de technieken kunnen worden getraind. Op dit moment 
hebben we al filmpjes met alleen de technische uitvoering; de oefeningen zullen later 
volgen.  
 
Om tot een gedegen opleiding te komen, hebben we gekeken naar het landschap waarin we 
verschillende transitiemomenten hebben kunnen onderscheiden. Het gaat hier om 
veranderingen die er zijn in omgeving van de kinderen, veranderingen die invloed hebben op 
de ontwikkeling van de kinderen in hun levensfase. Tijdens de presentatie zullen we hier 
verder op in gaan.  
 
Naast de (leeftijds)fases die we hebben gemaakt aan de hand van de transitiemomenten 
delen we de leerlijn op in verschillende deelaspecten waar kinderen zich in moeten 
bekwamen om een complete badmintonner te worden. Hoe de opbouw van de 
deelaspecten eruit ziet zal ook tijdens de presentatie worden toegelicht.  
 
 
 
 

 



FUNDAMENT [T/M  8 JR]

BASIS [9-12 JR]

T1 - talent [13-16 JR]
identificatie en ontwikkeling

T2 - talent [17-21 JR]
bevestiging

ELITE [22+ JR]
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competatief / recreatief
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Een leven lang Badminton

Voor meer informatie over de leerlijn ga naar: www.badminton.nl/leerlijn


