
   Tips & tricks voor het organiseren 
          van clinics op scholen
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Stappenplan voor clubs:
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Bepaal welke doelgroep je wilt bereiken
- In welke leeftijdscategorie wil je werven?
- Met welke groepen in het onderwijs komt dat overeen?

 
Zorg voor voldoende plek en trainers om nieuwe 
leden op te vangen
- Als je promotie maakt met clinics, zullen nieuwe kinderen 
zich bij de club gaan melden. Zorg ervoor dat je deze kunt 
opvangen in bestaande of nieuwe groepen.
- Naast voldoende plek heb je ook voldoende trainers  nodig.

Stem aanbod af op de groep en op het aanbod 
bij de club
- Stem je clinic af op de leeftijd en het vaardigheidsniveau 
van de groep.
- Natuurlijk is een clinic iets speciaals, anders dan een 
reguliere training. Maar zorg ervoor dat het contrast niet te 
groot is. Als je tijdens de clinic mag rennen en smashen, wil 
je niet bij de club in een rijtje staan wachten.

Zorg voor persoonlijke opvang van nieuwe leden
- Naar een nieuwe vereniging gaan is spannend. Zorg 
ervoor dat nieuwe kinderen bij de ingang netjes ontvangen 
worden door een speciaal aangewezen persoon of door de 
betreffende trainer.
- Vraag na afloop hoe ze het hebben gevonden, geef aan 
wat het vervolg is en vraag of ze daar weer aan meedoen.

Mogelijkheden voor de school:

1. Digitale leskaarten
- Voor docenten in zowel BO als VO zijn standaard les-
kaarten digitaal beschikbaar op de website van de Nevobo. 
Hiermee kunnen ze zelf opvolging aan de clinics geven.
2. Schoolplein14
- Scholen kunnen een Schoolplein14 aanvragen via de 
Johan Cruijff Foundation.
- Nevobo en JCF werken samen om zoveel mogelijk school-
pleinen om te toveren tot een Schoolplein14 en zo jongeren 
te stimuleren ook lekker buiten te spelen en sporten.
3. Deelname aan scholentoernooi
- Een school kan zich profileren door deel te nemen aan 
Schoolvolleybal toernooi.

Kies een geschikt moment
- Let goed op vakantieperiodes.
- Zorg ervoor dat je na de clinic nog tijd hebt voor opvolging. 
- Vooral kwartaal 1 en 4 zijn zeer geschikt voor indoor- 
volleybal. Kwartaal 2 is erg geschikt voor beachvolleybal.

Zoek een goede clinicgever (‘entertrainer’)
- Een clinic geven aan 30 kinderen in een gymzaal is 
iets anders dan een training verzorgen voor 12 kinderen in 
een sporthal. Zorg voor een clinicgever die met de groep en 
omstandigheden kan omgaan.

Laat iets achter voor de kinderen en voor de 
school
- Kinderen die enthousiast zijn willen dat uitdragen. Geef ze 
iets mee als aandenken.
- Ouders beslissen voor kinderen of ze wel/niet naar de 
volleybalvereniging gaan. Een flyer met concreet aanbod 
(bv 3x gratis meetrainen) kan ouders over de streep helpen.

Sluit af met een toernooi
- Een scholentoernooi maakt volleybal zichtbaar voor 
iedereen.
- Een toernooi geeft zichtbaarheid aan de scholen 
(sportieve school).
- Kinderen vinden het geweldig om toernooien te spelen.
- Het toernooi kan onderdeel worden van Schoolvolleybal, 
met een NK aan het eind.

Mogelijkheden voor de club:

1. Subsidie voor clinicgevers
- Iedere vereniging die clinics op scholen organiseert 
kan hiervoor subsidie aanvragen bij de Nevobo.
2. Mogelijkheid voor een professionele clinicgever
- Indien de vereniging geen geschikte of beschikbare 
clinicgever heeft, kan de Nevobo een professionele 
clinicgever beschikbaar stellen.
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Bekijk hier de video van bovenstaand stappenplan.

https://www.nevobo.nl/trainen-coachen/volleybal-in-het-onderwijs/lesmateriaal/
https://www.cruyff-foundation.org/activiteiten/schoolplein-14
https://www.nevobo.nl/trainen-coachen/volleybal-in-het-onderwijs/schoolvolleybal/
https://www.nevobo.nl/trainen-coachen/volleybal-in-het-onderwijs/schoolvolleybal/
https://www.nevobo.nl/trainen-coachen/volleybal-in-het-onderwijs/schoolvolleybal/
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/clubcommunicatie/organiseer-een-clinic-met-subsidie/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=B4VBvL7k-Js

