
Verbeterplan Stuurinstructie 2009  
 

1. Aanleiding voor verbeterplan Stuurinstructie 
 
1.1 Aanleiding voor het opstellen van een verbeterplan voor Stuurinstructie: 
 
Uit de communicatie (jan. 09) tussen Coachcommissie en „stuurinstructeurs‟ kwamen enkele 
knelpunten naar voren: 
- structuur voor stuurinstructie ontbreekt, zowel qua inhoud als qua organisatie 
- de positie van deze taak is binnen de vereniging onduidelijk  
- de matching tussen ploegen en instructeurs is ad hoc, een structuur voor contactleggen 
 ontbreekt 
- de deelname is vaak te vrijblijvend 
- het is onmogelijk om tijdens het examen alle vaardigheden te toetsen, daarom moet dit al 
gedaan worden door de stuurinstructeur 
- informatie op de website ontbreekt / is onduidelijk / niet gemakkelijk vindbaar 
- de veiligheid van boten en personen is soms in het geding 
- op de vereniging spreekt men elkaar nauwelijks aan over zaken die fout gaan 
- instelling van coaches soms „onder de maat‟: “Ik leer ze wel effe door die paaltjes te varen 
 en daarmee klaar” 
 
1.2 Status van het overleg Stuurinstructie 

 
Stuurinstructie had bij aanvang van dit overleg geen „formele status‟ binnen de vereniging. 
De Coachcommissie stelt zich als doel: Een systeem te ontwikkelen waarbinnen coaches 
worden opgeleid en begeleid, zodat zij op een prettige manier een bijdrage kunnen leveren 
aan de missie van onze roeivereniging: Roeien met plezier! 
Vanwege de nauwe verwantschap met „instructie en opleiding‟ trekt de coach-cie zich het lot 
van de Stuurinstructie aan en wil zij bijdragen aan het ontwikkelen van een goede inhoud en 
structuur van deze activiteit.  
In het 4e overleg van deze „informele werkgroep stuurinstructie‟ (zie bijlage 1: werkgroep 

stuurinstructie) is besloten dit overleg te beschouwen als de Werkgroep Stuurinstructie, die 
functioneert onder de vlag van de Coachcommissie.  
De rol van de Coach-cie is in deze initiatief nemen, proces begeleiden, afstemmen met 
andere „disciplines‟ en „belangenbehartiging‟ in richting van Commissaris Roeien / Bestuur 
(A1). 
 
 

2. Belang en doel Stuurinstructie 
 
2.1 Het belang van stuurinstructie op RV de Hertog 
 
Het belang van een goede Stuurinstructie is aandacht voor en bewustwording van „veiligheid 
voor mens èn materiaal‟.  
Bij het geven van stuurinstructie is het van belang dat iedereen hetzelfde vertelt, oftewel dat 
de leden dezelfde „stof / informatie‟ krijgen aangereikt. 



2.2 Doel 
 
De werkgroep Stuurinstructie vindt dat een Stuurinstructie-opleiding ontwikkeld moet 
worden, waarbij aandacht geschonken wordt aan de volgende 4 aspecten: 
1. Veiligheid voor de roeiers 
2. Veiligheid voor het materiaal 
3. Het kunnen vertalen wat de coach zegt / doet naar de roeiers 
4. Het zelfstandig kunnen begeleiden van de ploeg, op een coachende manier 
 
2.3 Huidige situatie 
 
Op de vereniging is een aantal mensen actief, dat zich betrokken voelt bij stuurinstructie en 
een „eigen‟ stramien heeft om stuurinstructie te geven. De kennis is bij deze mensen 
aanwezig door mond-tot-mond overlevering, het uitwisselen van overzichtslijstjes, en 
datgene wat de instructeur als belangrijk acht, dit sluit aan bij wat in het Roeiboek vermeld 
staat. 
Op het examen wordt maar een deel van de vaardigheden en benodigde kennis getoetst. 
Lang niet iedereen volgt een gedegen stuurinstructie, soms blijft het bij „het kunstje tussen 
de paaltjes‟, dus lang niet alle leden beschikken over dezelfde kennis van het roeiwater en 
wat zij in voorkomende situaties moeten doen. Het komt voor dat iemand die Sturen A 
behaald heeft, nog nooit op de Aa gestuurd heeft… 
Sinds 2008 is het Theorie-examen verplicht, dat een deel van deze bezwaren inmiddels 
ondervangt. Maar ook hiervoor geldt dat het „ervaren‟ van een situatie altijd beter is dan de 
situatie „leren vanaf een plaatje‟. 
 
2.4 Gewenste situatie 
 
De stuuropleiding A is een logisch vervolg op Roeien 1. Na de basisvaardigheden van het 
leren roeien, volgt de basiskennis over regels (veiligheid) op het water en hoe om te gaan 
met mensen en materiaal. Voor de zij-instromers (mensen die elders hebben leren roeien) is 
het een kennismaking met de nieuwe roeiomgeving. Bij nieuwe leden met roei/stuurervaring 
is een verkorte kennismaking met regels en roeiwater gewenst. 
De huidige „aftekenlijst‟ voor Sturen B is de standaard geworden, hiermee behelst het sturen 
B meer dan alleen juist kunnen aanleggen. Het vergt ook inzicht in de mogelijkheden een 
ploeg goed te begeleiden tijdens het roeien. 
Voor degenen die ploegen begeleiden, die ook op wedstrijden roeien, is een 
vervolgcursus/workshop „coachend sturen‟ ontwikkeld.  
 
 

3. Aanpak voor Sturen A 
 
3.1 Aanpak, gericht op doel 1 & 2: veiligheid voor mens en materiaal: 
 
De werkgroep Stuurinstructie wil in 2009 eerst een goede inhoud voor stuurinstructie 
neerzetten (A2), vervolgens een structuur/ organisatie uitwerken, alvorens zij een voorstel 
zal neerleggen bij het bestuur (A3), oftewel bottom-up: werken vanuit de praktijk, oftewel 
de aanbodzijde. Als het aanbod helder is, kunnen regels eventueel aangescherpt worden. 
 
3.2 Handleiding voor (ervaren) stuurinstructeurs 
 
Het ontwikkelen van een Handleiding voor stuurinstructeurs heeft tot doel dat: 
alle stuurinstructeurs dezelfde stof aanreiken aan degenen die instructie ontvangen. 



De handleiding zal bestaan uit een aantal modules, volgens een logische volgorde / opbouw, 
maar die door de stuurinstructeur flexibel gehanteerd kan worden, afhankelijk van (weers) 
omstandigheden en leertempo van de deelnemers. 
NB: deze handleiding wordt gericht op het behalen van Sturen A 
NB: de handleiding is geen schriftelijke cursus „hoe word ik een stuurinstructeur‟, zie 4.1 
continuïteit. 
NB: er komt geen boekje voor deelnemers aan stuurinstructie. Alles wat noodzakelijk is om 
te weten, is al op de Hertogwebsite aanwezig en/of wordt tijdens de stuurinstructie 
aangeboden (A6). 
 
3.3 Deelnemen aan stuurinstructie  
 
Om te kunnen deelnemen aan stuurinstructie moet de deelnemer beschikken over: 
* Roeien 1 
* Theorie 
Mocht het Theorie-examen niet behaald zijn, dan dient de deelnemer zo snel mogelijk te herkansen. 

Het theorie-examen moet behaald zijn om überhaupt te kunnen slagen voor Sturen A. 

De stuurinstructeur bepaalt of de deelnemer voldoende geoefend heeft en klaar is voor het 
examen. Hij gebruikt hiervoor de „afvinklijst‟ (A5).  
Zij-instromers (leden die elders hebben leren roeien en sturen) worden direct beoordeeld 
door de examen-cie. Deze bepaalt òf en welke vaardigheden nog geoefend dienen te 
worden. 
Ook coaches kunnen aan hun roeiploeg stuurinstructie geven, waarbij zij gebruik maken van 
de afvinklijst. Het is aan te bevelen dat coaches die stuurinstructie geven enige tijd voor het 
examen afstemmen met een stuurinstructeur, om te bepalen of de ploeg klaar is voor het 
examen. 
 
3.4 Deelname aan Examen Sturen A 
 
Om te kunnen deelnemen aan het examen Sturen A: 
* Is Roeien 1 al behaald; 
* Is Theorie al behaald; 
* Is de afvinklijst door een stuurinstructeur afgetekend; 
* Is de deelnemer verplicht het advies van de stuurinstructeur te overleggen aan de 
examen-cie/afroei-cie. 
 
Wat is het verschil met de „oude‟ situatie: 
* Theorie dient behaald te zijn 
* Iedereen wordt voordat examen A wordt gedaan, getoetst op de diverse vaardigheden 
* Stuurinstructie wordt een vast onderdeel in het opleidingsbeleid 
* Stuurinstructie vertaalt de theoretische kennis over veiligheid naar vaardigheden 
* Er ontstaat samenwerking tussen coaches en stuurinstructeurs 
* Voor zij-instromers wordt maatwerk geleverd 
* Vrijblijvendheid wordt uitgebannen 
 
Dit zal tot gevolg hebben dat: 
* het veiligheidsbewustzijn van de leden toeneemt (en dus schade en letsel afneemt) 
* stuurinstructie een volwaardige taak wordt binnen de vereniging 



3.5 Stuurinstructie inbedden in bestaande (opleidings) structuur 
 
De instructiecursus voor weekend/avondroeiers start (A6): 
* eind maart / begin april, en 
* eind augustus / begin september 
Daarnaast: 
* starten de midweekers met stuurinstructie eind augustus / begin september; 
* kunnen individuele afspraken met stuurinstructeurs altijd gemaakt worden (bijv. voor zij- 
   instroom); 
* wordt informatie over deze zaken gepresenteerd op de website onder Coachen en Sturen - 
   Stuurinstructie, wat bijdraagt aan een structuur voor contactleggen. 
 
 
 

4. Bevordering kennis en deskundigheid niveau sturen A 
 
Als bovenstaande voorstelling van zaken algemeen goed wordt, zal de werkgroep 
Stuurinstructie aan de slag gaan met de volgende aandachtspunten: 
 
4.1 Continuïteit van stuurinstructie 
 
Ten behoeve van de continuïteit: 
* is het wenselijk om na afloop een stuurinstructie-cyclus gezamenlijk te evalueren (A7). 
* is het wenselijk om 2x per jaar een afstemavond te organiseren. Hierin kan eventueel ook    
ontwikkeling van didactische vaardigheden van instructeurs aan bod komen (A8). 
* vormen de huidige stuurinstructeurs de pool van Stuurinstructeurs. Indien leden willen  
   starten met het geven van stuurinstructie is het gewenst dat zij enkele malen „meelopen‟ 
   met ervaren instructeurs om ingewerkt te raken. Opleidingseisen voor stuurinstructeurs 
   kunnen in de toekomst verder uitgewerkt worden (A9). 
 
4.2 Ervaring opdoen in de IC-periode 
 
De werkgroep heeft stilgestaan bij de vraag in hoeverre deelnemers aan de introductiecursus 
al zouden moeten gaan sturen. Hier speelt het dilemma: als men nog weinig roei-ervaring 
heeft, hoe kan men dan als stuur de juiste commando‟s geven en zorgen voor veilig sturen, 
VERSUS het is zinvol om te ervaren hoe het is om te sturen, voordat je aan de stuur-
instructiecursus begint. 
Dit dient nog nader uitgewerkt te worden in overleg met de IC (A10). Aangezien de 
introductiecursus voor een deel gegeven wordt door onervaren coaches (die zelf nog niet zo 
lang roeien en hopelijk wel de BIC-cursus hebben gedaan), is het gewenst dat er 
samenwerking / kennisuitwisseling plaatsvindt tussen de IC-coaches en Stuurinstructeurs. 
 
4.3 Opfrissen van de kennis 
 
Als men niet vaak stuurt, vervaagt de kennis en vaardigheden. Hoe zorg je voor het 
opfrissen hiervan? De werkgroep wil een plan van aanpak bedenken voor de uitwerking van 
een thema-week (of -maand) met aandacht voor stuurinstructie (A11). 
Dit kan natuurlijk ook op andere thema's worden toegepast. 



5. Aanpak sturen B, gevorderd sturen 
 
In paragraaf 2.4 wordt de gewenste situatie geschetst: De huidige „aftekenlijst‟ voor Sturen 
B is de standaard geworden, hiermee behelst het sturen B méér dan alleen juist kunnen 
aanleggen (A12). Het vergt ook inzicht in de mogelijkheden een ploeg goed te begeleiden 
tijdens het roeien. Het gevorderd sturen richt zich op doel 3 & 4 (A13):  
3. Het kunnen vertalen wat de coach zegt / doet naar de roeiers 
4. Het zelfstandig kunnen begeleiden van de ploeg, op een coachende manier 
 
Met betrekking tot gevorderd sturen onderscheiden wij twee profielen: 
 
1) de vaste stuur van een ploeg, verlengstuk van de coach, kan overnemen bij 
 afwezigheid van de coach, zelfstandig bij het begeleiden van wedstrijden 
2) de 5e roeier die stuurt, geen vaste coach aanwezig, wil wel een bijdrage leveren aan 
 het verbeteren van de roeiploeg 
 
Ten behoeven van profiel 1 is het wenselijk om actiepunt 13 uit te werken.  
Ten behoeve van profiel 2 is het wenselijk om tot een handleiding te komen met basis-
oefeningen waarmee ploegen uit de voeten kunnen (A14). 
 

Bijlage 1: werkgroep Stuurinstructie 
Will van Herpen, Ton Vreeburg, Anneloes Vreugdenhil, Jan Buitink, André Habets, Janet 
Mathijsse - Achterberg, Oda Schelhaas – van Gorkom (coach-cie). 
 

Bijlage 2: Actiepunten: 
A1: formaliseren overleg stuurinstructie 
A2: handleiding stuurinstructie 
A3: verbeterplan uitwerken en voorleggen aan bestuur = procedure vaststellen: 
 exameneis = afvinklijst toevoegen. Dit in begeleidende brief voorstellen met de 
 bijlagen a. verbeterplan 
   b. handleiding stuurinstructeur 
A4: vervallen 
A5: afvinklijst definitief maken + lay-out, op de website plaatsen 
A6: informatie op de website voor sturen actueel houden 
 
En verder 
A7: evaluatiemoment stuurinstructeurs plannen in periode ….. 
A8: thema-avond voor stuurinstructeurs plannen in periode ….. (?) 
A9: pool van stuurinstructeurs opnemen op website (voor bereikbaarheid) + plan voor 
 „opleiden‟ van de stuurinstructeur: welke „eisen‟ en hoe „inwerken‟. 
A10: overleg met IC over de wijze waarop beginnende coaches en roeiers om kunnen gaan 
 met sturen, zolang zij nog geen opleiding Sturen A hebben gevolgd. 
A11: organiseren thema-maand stuurinstructie 
A12: plan bedenken om Sturen B nieuwe stijl algemeen goed te laten worden, boven 3x 
 aanleggen op het examen. 
A13: uitwerken „thema-avond‟ de rol van de Stuur als (verlengstuk van) coach in de boot. 
A14: handleiding met basisoefeningen voor gevorderde ploegen 
 
Gerelateerde Actiepunten buiten bereik werkgroep Stuurinstructie 
1. Roeiboek opnieuw beoordelen: wat moet daarin en wat moet elders (website) 
2. Theorie-examen en inhoudelijke voorbereiding: klopt alle informatie en is deze ook voor 
de „beginnende‟ roeier te vinden op de site. 


