Bijscholing
Leiderschap en Presteren onder druk
De VVON nodigt jullie van harte uit tot het bijwonen van een bijscholing welke in
samenwerking met het Johan Cruyff Institute Amsterdam wordt georganiseerd. Het
bijwonen van deze bijscholing levert 2 KNVB-licentiepunten op voor het
verlengen/aanvragen van uw trainerslicentie.
De bijscholing vindt plaats op WOENSDAG 21 NOVEMBER 2018 in het Frans Otten
Stadion, IJsbaanpad 43, 1076CV, Amsterdam (vlakbij het Olympisch stadion).
Tijdens deze bijscholing zullen we met een relatief beperkte groep (max. 50) trainer-coaches
op een interactieve wijze in gesprek gaan over ‘Leiderschap’ en ‘Presteren onder druk’.
Deze interactieve bijeenkomst zal worden geleid door Henk Verschuur. Henk is behalve
manager en academisch directeur van het Johan Cruyff Institute Amsterdam ook docent
Master in Coaching en Master in Sport Management van het Cruyff Institute.

Programma
18.15 - 19.00:

Inloop/inschrijven/koffie en thee

19.00 - 20.15:

Interactieve sessie met als thema ‘Leiderschap’
Wat is leiderschap en hoe herken je het?
- Bewustwording van verschillende leiderschapsstijlen
- Leiderschap in relatie tot verschillende leeftijden
Zien spelers jou als trainer-coach ook als leider?
- Interactieve analyse (neem je dit zelf waar en wat weten we uit de
praktijk en de wetenschap)
- Hoe ga je er mee om wanneer jouw spelers je meer zien als een
leider dan als een coach.
Wat zijn leiderschapsprincipes en hoe pas je die toe in je
dagelijkse praktijk als trainer-coach?
- Praktische handvatten voor jou als trainer-coach

20.15 - 20.30:

Pauze

20.30 - 21.45:

Interactieve sessie met als thema ‘Presteren onder druk’
Waardoor ontstaat interne druk bij presteren?
- Interactieve analyse (neem je dit zelf waar en wat weten we uit de
praktijk en wetenschap)
- Analyse en herkenning van diverse situaties waardoor druk ontstaat
Ervaar je als trainer-coach druk en hoe ga je hiermee om?
- Praktische inzichten die direct toepasbaar zijn als het gaat om
presteren onder druk zowel voor jou als coach als ook voor jouw
spelers

21.45 - 22.00:

Vragen stellen/conclusies/afsluiting/uitreiken certificaten

22.00 - 22.30:

Gelegenheid voor nazit met hapje en drankje

Voor het behalen van de licentiepunten is het noodzakelijk het gehele programma bij
te wonen. Uitreiking certificaten alleen aan het einde van de bijeenkomst. Niet
afgehaalde certificaten worden vernietigd.
Kosten:
Leden VVON: € 20,00→ inloggen als lid op website noodzakelijk
Niet-leden:
€ 40,00→ opgave alleen via www.vvon.nl
Inschrijven:
Inschrijven voor deze bijscholing is mogelijk voor leden en niet-leden via www.vvon.nl
Betaling kan alleen maar plaatsvinden via IDEAL. VVON-leden die gebruik willen maken
van de speciale ledenprijs dienen eerst in te loggen. Heeft u problemen met inloggen, of
vragen over het activeren van uw persoonlijk ‘Mijn VVON’ account, stuur dan een e-mail met
uw naam en adres naar info@vvon.nl
Niet-leden kunnen zich direct aanmelden via de website van de VVON.
De inschrijving sluit wanneer het maximale aantal deelnemers van 50 is bereikt en u bent
pas ingeschreven wanneer u hiervan een schriftelijke bevestiging per e-mail heeft
ontvangen.
Parkeren:
Bij het Frans Otten Stadion kunt u overdekt parkeren. Bij het inrijden via de slagboom
ontvangt u geen inrijkaart. Na afloop van de bijscholing krijgt u op verzoek een muntje
waarmee u gratis kunt uitrijden.
Annuleren inschrijving: Indien u na uw inschrijving/betaling wenst te annuleren, dan dient u
dit te doen door een e-mail te sturen aan info@vvon.nl. Bij annulering vóór 14 november
a.s. ontvangt u het door u betaalde bedrag retour. Bij annulering op 14 november a.s. of
daarna bestaat geen recht op restitutie.

