
WWW.PAALSPORTBOND.NL

KWALITEIT & VEILIGHEID
EERSTE VERSLAG VAN CONCLUSIES & PLANNEN



Al vanaf de oprichting is één van de aandachtspunten van PBN het verbeteren van kwaliteit en veiligheid binnen de

paalsport. Zo bieden we een checklist voor cursisten en stimuleren we EHBO-certificering bij instructeurs. Eind 2018 is

de commissie Kwaliteit & Veiligheid opgericht om dit aandachtspunt echt goed vorm te kunnen geven en zo de

paalsport-educatie in Nederland te versterken. 

Ten eerste wil de commissie heldere richtlijnen formuleren over kwaliteit en veiligheid, zodat er een norm is over wat

noodzakelijk is voor een goede studio, instructeur of les. Dit doen we graag in samenspraak met instructeurs en studio-

eigenaren, omdat wij ervan overtuigd zijn dat daar veel bruikbare kennis aanwezig is. Iedereen heeft immers de

afgelopen jaren gepionierd. Ook de paalsporter zelf moest gehoord worden, waarvoor een enquête is uitgezet.

Naast het formuleren van de norm is het uiteraard ook noodzakelijk om studio’s en docenten te helpen om aan de norm

te kunnen voldoen. Afhankelijk van de keuzes betekent dit het ontwikkelen of aanbieden van scholing, het geven van

voorlichting of het delen van kennis. Een mogelijk toekomstscenario is dat deze norm wordt omgezet naar een

waarderingssysteem. Op die manier worden studio’s beloond voor hun hoge standaard en kunnen zij dit ook uitdragen.

Een mogelijke optie hiervoor is een wettelijk erkend keurmerk. Dit is echter een langdurig en ingewikkeld proces

waarvoor nog vele andere stappen noodzakelijk zijn. In dit rapport geven we inzage in deze eerste stappen.
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K & V



In november 2018 is de commissie K&V gevormd om wensen die al vanaf

oprichting van PBN aanwezig zijn concreet te gaan maken.

In de periode januari - juli 2019 is er een enquête uitgezet in de community om te

inventariseren waar de behoefte ligt en om te toetsen in hoeverre de problemen

die PBN denkt te signaleren ook daadwerkelijk spelen. Tevens is aangekondigd

dat studio-eigenaren en instructeurs welkom zijn mee te denken in een werkgroep.

Gedurende de periode augustus - oktober 2019 is de enquête geanalyseerd en is

de oproep voor de werkgroep geïntensiveerd om voldoende input te hebben voor

de bijeenkomsten.

In november en december 2019 hebben de bijeenkomsten met deze werkgroep

plaatsgevonden. Een drietal meetings waarin er verdiepend op enquête is

ingegaan en concreter is geworden welke activiteiten de commissie kan gaan

ondernemen.

In januari 2020 is de actielijst die voortgekomen is uit de bijeenkomsten besproken

op urgentie en is er een verdeling gemaakt onder de commissieleden zodat er

gelijktijdig meerdere zaken opgepakt kunnen worden. De eerste stap bij de meeste

punten is het verzamelen van meer informatie en het benaderen van

(ervarings)deskundigen zoals bijvoorbeeld andere sportbonden.

Begin maart 2020 zal de commissie weer bijeenkomen om de eerste verzamelde

informatie te bundelen en een verdere tijdlijn en werkwijze te bepalen voor de

diverse actiepunten, wat een vervolg op dit document zal opleveren. Dan zal

helder zijn in welke volgorde en op welke wijze, en met welke gewenste deadlines

de actiepunten opgepakt worden gedurende 2020 en verder. Ook zullen hierin

tussentijdse evaluaties opgenomen worden zodat tijdige bijsturing mogelijk is.

 

 

 

 

 

T I J D L I J N
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1.  MATERIALEN

Inventarisatie paal-problemen, zodat helder wordt of het een structureel

probleem is of dat het incidenten betreft.

Samen met experts kijken naar de levensduur van palen en daar richtlijnen /

advies voor op gaan stellen. Idem met aerial hoops en valmatten.

Het ontwikkelen en verstrekken van informatie over de controle van palen en

bevestiging bijv. via instructie-videos.

Advies ontwikkelen over het omgaan met diverse temperaturen in de les.

Het delen van informatie over de functie van diverse grip-producten en in

relatie hiermee advies over het schoonmaken.

Op het thema materialen kwam uit de enquête naar voren dat er veel

verschillende meningen zijn over wat een goede paal is. 54 maal werd

aangegeven dat een vaste plafondbevestiging nodig was, 74 maal werd

aangegeven dat een paal niet zelfgemaakt mag zijn. De meningen zijn zeer

verdeeld over de stelling of er genoeg voorlichting over palen voorhanden is. De

totale verdeeldheid laat zien dat er op dit vlak nog veel aan kennisdeling en evt.

regulering kan gebeuren. Een ruime meerderheid bevestigde het belang van

aanwezigheid valmatten (89), regulering temperatuur (91) en de mogelijkheid

eigen grip mee te brengen (92).

 

In de werkgroep is vooral op de palen gefocust en werd bevestigd dat er veel

onduidelijkheid is over de kwaliteit. Bevestigingen zijn in elke situatie anders en

ook de levensduur is niet goed te meten. Tevens bleken er meerdere problemen

ervaren te worden met merkpalen, waarbij onduidelijk is of het gaat om

incidenten of een overkoepelend probleem, mede omdat je als leslocatie liever

niet te koop loopt met de problemen die je ervaart.

 

De actiepunten die hieruit zijn voortgekomen zijn:
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V A N  E N Q U Ê T E  T O T  A C T I E P U N T

De enquête is ingevuld door 117 mensen, waarvan de meesten recreatief

paalsporters zijn, eventueel in combinatie met instructeur/coach. Tevens waren

er 4 ouders van jeugdatleten. Het aantal eigenaren van leslocaties bedroeg 20.

Antwoordmogelijkheden waren: eens, oneens, geen mening. De enquête, en

daarmee de huidige inspanningen van K&V, is grofweg te verdelen in 3 thema’s:

materialen, (vak)didactiek en regelgeving/regulering.
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Onderzoek naar beschikbare relevante opleidingen.

In gesprek met professionals buiten de paalsport-wereld om te zien hoe zij

zaken georganiseerd hebben, zoals VOG, vertrouwenspersoon, spotten etc.)

Werken aan bewustwording rondom EHBO/EHBSO/BHV en informeren over

wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden.

Advies formuleren over lesopbouw (beginnend vs. ervaren instructeur).

Advies formuleren over anatomie, zoals bijv. minimale warming-up

elementen.

Concretiseren wat “de basis” zou moeten zijn voor elke paalsporter.

Op het thema (vak)didactiek kwam uit de enquête naar voren dat men een

begeleide les van belang vind (106). Vrijwel alle bevraagde instructeur-vereisten

zoals EHBO (100), VOG (97) en kwaliteiten zoals de mogelijkheid tot het

aanreiken van alternatieven (113) en differentiëren (103) werden van belang

aangeduid en gelukkig gaf ook bijna iedereen aan te vertrouwen in de veiligheid

van zijn leslocatie (95). Velen erkenden het belang van tweezijdig trainen: links

en rechts (99), en het belang van een begeleide warming-up & coolingdown

(109). Er werd in grote mate afgewezen dat spotten door eenieder kan gebeuren

en geen kennis vraagt (91). Er was een 50-50% verdeling over de stelling dat als

er een goede opleiding zou komen, men alleen nog met diploma lessen zou

mogen geven. Tevens kwam de behoefte aan richtlijnen m.b.t.

basisvaardigheden naar voren (formulering van welke vaardigheden de

bouwstenen voor paalsport zijn).

 

Tevens werden aan de vragen die met dit thema verband hielden de meeste

urgentie en belang toegekend. De thema's vakkennis en veiligheidsbevordering

van instructeurs kregen beiden ongeveer 70% van de stemmen.

 

In de werkgroep is gebleken dat instructeurs graag goed les willen geven en op

sommige vlakken moeite hebben hiervoor de juiste kennis op te doen. De

intentie is er, maar iedereen is het wiel aan het uitvinden. Dat gaat zeker niet

onsuccesvol, maar hulp is wel welkom. Het werd duidelijk dat er soms nog een

verschil zit tussen wat men wil en wat men werkelijk doet of kan doen. Zo

onderstreept iedereen het belang van (minimaal) EBHO, maar heeft niet

iedereen dit daadwerkelijk. De werkgroep gaf aan open te staan voor

afstemming van bepaalde basisvoorwaarden en zagen daarbij nog voldoende

mogelijkheden hun eigenheid te behouden.

 

De actiepunten die hieruit zijn voortgekomen zijn:

2.  (VAK)DIDACTIEK



Informeren over AVG en privacy bijv. t.a.v. foto’s in de les en

ledenadministratie.

Bekijken welke rol PBN kan vervullen t.a.v. een algemeen meldpunt.

Het helpen van studio’s bij een goede klachtenafhandeling bijv. door het

aanreiken van een format klachtenprocedure.

Bekijken welke scholingen vanuit NOC*NSF toepasbaar zijn t.a.v. gezond

sportklimaat, professioneel begeleiden en de sportieve ouder.

Op het thema regelgeving/regulering kwam uit de enquête naar voren dat

duidelijke informatie voor beginners (bijv. m.b.t. grip) wenselijk is (115). Er bleek

weinig behoefte aan certificaten voor paalsporters of persoonlijke

ontwikkelplannen (27) en regelgeving op micro-niveau (zoals studioregels

rondom fotografie en kleding). Wel gaven 106 bijdragers aan het belangrijk te

vinden dat leslocaties hun aansprakelijkheid op orde hebben. Ook is de wens

voor een klachtenprocedure door vele bijdragers aangegeven (87). Ongeveer

2/3e van de respondenten (83) gaf aan een keurmerk te zien zitten en uit de

open reacties is gebleken dat enkelen hierop "geen mening" hebben gegeven

omdat e.e.a. afhankelijk is van de invulling en gevolgen van een keurmerk. Ook

kwam uit de open reacties duidelijk naar voren dat er wat vrees is voor

verstikkende bemoeienissen. Wij willen benadrukken dat dat nooit de intentie is

en dat een eigenaar/instructeur altijd zelf autoriteit behoudt.

 

De werkgroep bevestigde dat op de meeste van van deze punten bemoeienis

niet gewenst is. Zo zal K&V zich niet bezighouden met zaken als kledingkeuzes

en gedragsregels. Wel zou door de PBN kennis verspreid kunnen worden voor

bewustwording en voorbeelddocumenten aangereikt kunnen worden.

 

De actiepunten die hieruit zijn voortgekomen zijn:
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3.  REGELGEVING / REGULERING



E N  N U ?
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Zoals bij het hoofdstuk "tijdlijn" aangegeven zal de commissie begin maart 2020 weer
bijeenkomen om de eerste verzamelde informatie te bundelen en een verdere tijdlijn en
werkwijze te bepalen voor de diverse actiepunten. Dit zal uitgewerkt worden in een
document dat als vervolg op dit document gepubliceerd zal worden. Hierin zal staan in
welke volgorde, op welke wijze en met welke deadlines de actiepunten opgepakt worden.



De commissie Kwaliteit & Veiligheid is bereikbaar via kv@paalsportbond.nl.

K&V is een onderdeel van Paalsport Bond Nederland, te vinden via www.paalsportbond.nl

 

COMISSIELEDEN:

Cynthia Reith, Kelly de Vos, Sabrina Bouziane, Sandra Vader

 

ONDERSTEUNING VANUIT HET BESTUUR:

Diana Boertien, Eveline Bloks

 

Wil je helpen? Aansluiten bij de commissie is mogelijk.

Ook is er een werkgroep bestaande uit instructeurs en studio-eigenaren die functioneert als klankbord.
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V R A A G ,  I D E E  O F  O P M E R K I N G ?


