
1.1 AANTAL GESELECTEERDE SPELERS
De Tennisschool beschikt over spelers die in hun leeftijdscategorie tot de top van Nederland behoren en/of de Tennisschool heeft in de 
afgelopen jaren spelers aan groep 2/3 geleverd en heeft spelers met potentie voor groep 2.
Groep 2:  11 - 14 jaar
Groep 3:   14 - 17/18 jaar

1.2 OMVANG TRAININGSGROEP
De Tennisschool beschikt over voldoende (jeugd)spelers van vergelijkbaar ambitieniveau om de geselecteerde spelers in groepsverband te 
laten trainen. "Verticaal" trainen behoort daarbij tot de mogelijkheden met een marge van ongeveer 2 jaar biologisch leeftijdsverschil.

1.3 INSTROOM
De Tennisschool beschikt over een samenwerking met een Instroomprogramma. Er vindt via (het) Instroomprogramma('s) structurele 
doorstroom plaats naar de Tennisschool.

1.4 DOORSTROOM 
Er is een vertegenwoordiger van de tennisschool aanwezig bij de regionale voorspeeldagen voor spelers die vanuit de instroom doorstromen 
naar de KNLTB selectie. En de Tennisschool ondersteunt de uitnodiging van de KNLTB aan spelers die doorstromen van groep 2 naar groep 3 
en ondersteunt daarmee de deelname aan centrale trainings- en wedstrijd momenten in het NTC te Amstelveen of elders. 

2.5 AANWEZIGHEID HOOFDCOACH(ES)
De Tennisschool beschikt over een of meerdere hoofdcoach(es) die zowel inhoudelijk als procesmatig leiding geven aan het 
opleidingsprogramma. De hoofdcoaches geven gezamenlijk uitvoering aan minimaal 90% van het trainingsprogramma van geselecteerde 
spelers. Indien één hoofdcoach verantwoordelijk is geeft hij/zij uitvoering aan minimaal 70% van het trainingsprogramma van geselecteerde 
spelers.

2.6 KWALITEIT HOOFDCOACH(ES) 

a De hoofdcoach beschikt over een geldige B-licentie en 10 jaar relevante praktijkervaring (of ten minste vijf jaar internationale ervaring op 
minimaal TE / ITF Junior top 100-niveau).

b
De hoofdcoach is competent in de rol van trainer en werkt continu aan technische, tactische, fysieke en persoonlijke ontwikkeling 
(prestatiegedrag) van talentvolle sporters.

2.7 AANWEZIGHEID ADDITIONELE TRAINERS/COACHES (indien van toepassing) 
De Tennisschool beschikt over adequate verzekeringen en arbeidsovereenkomsten met hun medewerkers die met geselecteerde spelers 
werken en zijn in het bezit van een VOG verklaring. 

2.8 KWALITEIT ADDITIONELE TRAINERS/COACHES (indien van toepassing) 
a De trainer(s)/coach(es) beschikken over een geldige B-licentie of een geldige A-licentie en 5 jaar relevante praktijkervaring. 

b
De trainer(s)/coach(es) zijn competent in de rol van trainer en werken continu aan technische, tactische, fysieke en persoonlijke ontwikkeling 
(prestatiegedrag) van talentvolle sporters.

2.9 AANWEZIGHEID SPECIALIST FYSIEK/CONDITIE/INSPANNING
De Tennisschool stelt op de trainingsaccommodatie een specialist ter beschikking aan geselecteerde spelers voor het uitvoeren van een fysiek 
programma. De specialist heeft ten minste een CIOS-/ALO-opleiding afgerond of vergelijkbaar diploma of vergelijkbare werkervaring.

2.10 OVERIGE TRAINERs/COACHES
Ook alle andere trainers die namens de tennisschool actief zijn, zowel in breedte als topsport, beschikken over een geldige licentie. 

3.10 TRAININGSPROGRAMMA
De Tennisschool biedt haar geselecteerde spelers een trainingsprogramma aan dat voornamelijk bestaat uit groepstrainingen en aansluit op 
de vereisten zoals geschetst in het technisch concept van het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT). De Tennisschool creeert een positief 
leerklimaat; sporters en staf gaan met plezier naar de trainingen en er wordt voldoende aandacht besteed aan de houdingen en gevoelens van 
hun sporters en stafleden. 

3.11 WEDSTRIJDPROGRAMMA 
De geselecteerde spelers nemen gedurende het seizoen deel aan de diverse internationale/nationale wedstrijden en toernooien, conform het 
MOT. Het wedstrijdprogramma is afgestemd op de ontwikkeling van de geselecteerde spelers waarbij rekening wordt gehouden met 
niveau/kwaliteit van wedstrijden, het wel/niet verzorgen van begeleiding, etc. Het wedstrijdprogramma wordt vooraf vastgesteld door 
Tennisschool en wordt geëvalueerd, zodat spelers en coaches er optimaal lering uit trekken.

3.12 FYSIEKE TRAINING
De geselecteerde spelers hebben een gevarieerd fysiek programma, dat voornamelijk bestaat uit groepstrainingen en waar nodig verder wordt 
afgestemd op het individu,  als onderdeel van het totale trainingsprogramma. Het fysiek programma wordt in afstemming met de 
Bondsconditietrainer(s) gemaakt. Spelers nemen daar waar door de KNLTB verzocht deel aan de fysieke testen  in het Nationaal Tennis 
Centrum (NTC). 

3.13 SPELERS IN CENTRAAL PROGRAMMA (na certificering)

De Tennisschool stelt haar spelers, die daartoe zijn geselecteerd (KNLTB selectie), in staat te trainen op het NTC van de KNLTB. Daarnaast stelt 
de Tennisschool haar spelers in staat deel te nemen aan (inter)nationale wedstrijden en themadagen. Dit met als doel de beste spelers uit een 
leeftijdscategorie met en tegen elkaar te laten trainen en spelen. Daar waar gewenst en in nauw overleg met de technische staf kan de 
frequentie van trainingen op het NTC worden opgevoerd. 
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4.14 SPELERVOLGSYSTEEM 
De Tennisschool registreert de Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) van de geselecteerde spelers in het door de KNLTB aangedragen 
spelervolgsysteem Smartabase en ziet er op toe dat geselecteerde spelers de voor hun verplichte onderdelen dagelijks invullen (afhankelijk 
van de leeftijd). 

4.15 OMGANG OUDERS/VERZORGERS
De Tennisschool organiseert ten minste één keer per jaar een informatieavond waarin ouders geïnformeerd worden over het beleid, 
gedragscode, programma en wederzijdse verwachtingen. Daarnaast worden ouders/verzorgers ten minste twee keer per jaar geïnformeerd over 
de ontwikkeling van hun kind.

4.16 ONTWIKKELING TRAINERS
De Tennisschool helpt trainers in het verbeteren van trainersvaardigheden door structureel interne / externe bijscholingen te organiseren 
en/of stimuleren en ondersteunt de PO vereisten van de KNLTB. De hoofdcoach(es) is/zijn (na certificering) bereid aanwezig te zijn bij de 
kennissessies die door de KNLTB georganiseerd worden en delen dit zelfde gedachtegoed met de collega/breedtesport trainers. Voor de 
hoofdcoach(es) aanwezig bij deze Kennissessies zullen PO punten worden toegekend. 

4.17 DOPING & MATCHFIXING
De Tennisschool is op de hoogte van de regels omtrent matchfixing en  het meest recente KNLTB- & ITF-dopingreglement. De Tennisschool 
ziet er op toe dat spelers aanwezig zijn bij door de KNLTB georganiseerde (online) informatiebijeenkomsten over dit thema. Indien van 
toepassing geeft de tennisschool verdachte zaken direct aan bij de KNLTB. 

5.18 OPLEIDINGSVISIE
De Tennisschool is bekend met de visie van de KNLTB 'five steps to the top' en denkt hier in grote lijnen het zelfde over. De Tennisschool 
heeft in de eigen opleidingsvisie beschreven op welke manier de Tennisschool een bijdrage levert aan (talent)ontwikkeling van (geselecteerde) 
spelers. Uit de opleidingsvisie wordt duidelijk uit welke bouwstenen het trainings- en wedstrijdprogramm zijn opgebouwd. 

5.19 FINANCIEN
De Tennisschool kan ten behoeve van haar talentopleiding een transparante begroting aantonen inclusief jaarrekening, waaruit blijkt dat een 
gezonde financiële basis bestaat om geplande activiteiten minimaal steeds één jaar uit te voeren.

5.20 INTERVISIE & KENNISDELING
De Tennisschool doet aan actieve kennisdeling intern, met andere Tennisscholen en verenigingen (breedtesport) ten behoeve van de 
duurzame ontwikkeling van tennis.

6.21 ONDERGROND
De Tennisschool beschikt over een binnen- (sterke voorkeur trage hardcourt) en buiten accommodatie (gravel).

6.22 BESCHIKBAARHEID OVERIGE RUIMTES 
De Tennisschool beschikt, in nabije omgeving of direct op de trainingslocatie, over ruimte voor kracht/conditietraining, medische 
behandelingen en voor overleg met trainers/teams.

6.
 

AC
CO

M
M

O
DA

TI
E

KWALITEITSDOMEIN & CRITERIA

KWALITEITSDOMEIN & CRITERIA

KWALITEITSDOMEIN & CRITERIA
4.

 O
N

TW
IK

KE
LI

N
G 

SP
EL

ER
S 

&
 T

RA
IN

ER
S

5.
 B

EL
EI

D 
&

 V
IS

IE

©NMC Bright 2020 Criteria Tennisscholen KNLTB v2022 DEFINITIEF 2



7.23 SAMENWERKING KNLTB (van toepassing na certificering)
De Tennisschool bouwt aan een duurzaam en constructief partnerschap met de KNLTB en overlegt structureel met de KNLTB Coach Jeugd  
(groep 2) of een ander lid van de technische staf van de KNLTB om de belangen van beide organisaties op elkaar af te stemmen. De 
Tennisschool en de KNLTB hebben zeer frequent structureel overleg over de ontwikkeling van geselecteerde spelers en spelers van de KNLTB 
selectie. De Tennisschool werkt pro-actief mee aan een objectief proces van het samenstellen van de selecties door de KNLTB.

7.24 SAMENWERKING TENNISSCHOLEN BINNEN HET NETWERK (van toepassing na certificering)
De Tennisschool werkt constructief samen met Tennisscholen en tennisleraren in het netwerk en houdt zich aan de volgende richtlijnen bij 
spelers die wisselen van tennisschool: 1) er vindt vooraf overleg plaats (zowel financieel als inhoudelijk), 2) er wordt niet gestart in het geval 
van openstaande betalingen, 3) er wordt niet gestart voordat voorgaand traject correct is afgerond en 4) de KNLTB wordt ingeschakeld als  
mediator in het geval beide partijen er niet uitkomen.  Er mag niet actief 'geronseld' worden.

7.25 SAMENWERKING MET ANDERE TENNISSCHOLEN EN TENNISLERAREN  (van toepassing na certificering)
 De Tennisschool werkt intensief samen met de andere partner-Tennisscholen en overige (niet gecertificeerde) tennisleraren/tennisscholen in 

haar regio op het gebied van talentontwikkeling en informeert trainers en spelers over het talentprogramma binnen de Tennisschool. De 
Tennisschool neemt steeds, met ondersteuning van de KNLTB, initiatief om kennis te delen met de tennisleraren.

7.26 SAMENWERKING MET SCHOLEN
 De Tennisschool is op de hoogte van de Talentprofielen van KNLTB (Beloften, Nationaal, Internationaal). De Tennisschool heeft intensief 

contact met topsportvriendelijke scholen in het primair- en voortgezet onderwijs, zodat iedere speler een opleiding kan volgen die goed 
aansluit bij het het trainings- en wedstrijdprogramma conform het MOT. 

7.27 ORGANISATIE TOERNOOIEN
De tennisschool begrijpt dat het voor de ontwikkeling van spelers zeer waardevol is dat er voldoende toernooi aanbod op niveau is. De 
tennisschool voelt een grote inspanningsverplichting voor de organisatie van Junioren Tour toernooien (JT), Nationale Ranglijsttoernooien 
NRT) en/of internationale toernooien (TE/ITF).

©NMC Bright 2022

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 fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van NMC Bright.
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