
Het slim & effectief opleiden
in de sport
Zo doet de Atletiekunie dat.



2

‘Wij brengen mensen verantwoord in beweging’, is de missie van de Atletiekunie. En die is

duidelijk! Sporten is gezond, in welke vorm dan ook. De Atletiekunie is er niet alleen voor

alle sporten die onder atletiek vallen, maar ook voor alle loopgroepen in Nederland. Er zijn

maar liefst 374 clubs aangesloten bij deze bond. De Atletiekunie zorgt onder andere voor

het organiseren van competities, het regelen van juryleden bij wedstrijden, het bieden van

ondersteuning bij clubs (denk aan het organiseren van activiteiten), het organiseren van de

jaarlijkse NK's en ga zo maar door. Daarnaast biedt de Atletiekunie diverse opleidingen en

bijscholingen aan voor trainers, juryleden en officials. Om ervoor te zorgen dat het

opleidingsniveau binnen de atletiek hoog en divers is, hebben ze gekozen voor een online

academy, en dan wel voor Hubper! 

De Atletiekunie
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In deze klantcase gaan we in gesprek met

Lisette van de Hei. Lisette is beleidsadviseur

en tevens verantwoordelijk voor de

opleidingen en het leren binnen de

Atletiekunie.  

De Atletiekunie gebruikt Hubper met name voor

het inzetten van blended learning en e-learnings.

Het complexe aan deze bond is dat de sport te

maken heeft met veel verschillende rollen. Zo heb

je naast trainers en coaches ook scheidsrechters,

juryleden, starters en wedstrijdleiders. Het

aanbod aan opleidingen en trainingen is daarom

ook enorm. De Atletiekunie was echt op zoek

naar een LMS om meer overzicht te krijgen in de

opleidingen en bijscholingen. Maar ook om het

leren interactiever te maken voor het jongere

publiek en die te enthousiasmeren voor

opleidingen en bijscholingen. Daarnaast wordt

Hubper ook gebruikt voor het borgen van kennis

die alle trainers en experts bij zich dragen. 

De samenwerking
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Vóór Hubper organiseerde de

Ateliekunie leren en ontwikkelen in

een LMS waar geen interactie mogelijk

was en die meer leek op een

OneDrive. Dit moest anders! Dus geen

PDF’jes en Word bestanden meer als

opleiding, maar speels en interactief! 

De online academy van Hubper bij de

Atletiekunie heet Skills en wordt bij de

bond voornamelijk ingezet voor het

opleiden van trainers, juryleden en

officials. 

Lisette: ‘Wij hebben ontzettend veel

trainers en opleiders verspreid door het

land, van Groningen tot Limburg. Deze

mensen hebben erg veel verstand van

het vak en die kennis willen wij borgen.

Dit kan goed in Skills. Het was daarom

ook van groot belang dat wij een

laagdrempelig LMS zouden kiezen waar

ook mensen zonder ICT achtergrond mee

aan de slag kunnen.
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Skills

KLANTCASE: HET SLIM & EFFECTIEF OPLEIDEN IN DE SPORT



De grootste uitdaging is om alle

opleidingen in Skills toe te implementeren.

De Atletiekunie had ervoor kunnen kiezen

om de huidige trainingen/opleidingen

direct over te zetten, maar ze hebben alles

omgezet qua format. Alle opleidingen

hebben een ontwikkelingsslag

doorgemaakt en er is direct gebruik

gemaakt van de functies binnen Hubper. Ze

hebben voornamelijk veel energie gestoken

om de leerstof aantrekkelijker te maken

door middel van beeldmateriaal, video's en

online quizjes.
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De uitdaging

De Atletiekunie heeft vanaf het begin af

aan benadrukt dat ze het belangrijk vinden

dat iedereen in het platform kan werken en

er mee overweg kan. Al deze mensen

moeten op een laagdrempelige manier

Hubper kunnen gebruiken. De Atletiekunie

heeft namelijk verschillende experts op

diverse gebieden. Het is fijn dat zij zelf in

Hubper aan de slag kunnen of deze kennis

daarin kunnen borgen.

 Met Hubper kan elke expert of opleider nu

zelf gemakkelijk e-learnings maken en de

kennis waarborgen.

Laagdrempelig
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Skills wordt door de Atletiekunie bijna alleen

maar extern gebruikt en voornamelijk

ingezet voor blended learning. Veel

opleidingen worden gegeven op de club,

waarbij de deelnemers tussen de fysieke

workshops door e-learnings maken. Skills

wordt daarom op dit moment ingezet voor

ondersteuning aan de fysieke bijeenkomsten. 
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Het doel is om iedereen interactief te laten

leren in Skills! Dit gaat de Atletiekunie doen

door de komende tijd alle opleidingen in

Skills te zetten. De reacties die ze op dit

moment krijgen zijn overwegend goed en

mensen zijn enthousiast. Mede hierdoor zien

ze nog meer kansen in Skills en zijn ze druk

bezig om alle opleidingen te implementeren

in Skills. Daarnaast blijft Hubper zich ook

constant ontwikkelen waardoor de

Atletiekunie de opleidingen en e-learnings

steeds weer aangepast worden. De

Atletiekunie maakt graag gebruik van alle

interactieve mogelijkheden van het platform

en zijn blij met elke nieuwe toevoeging. Op

dit moment komen er erg veel positieve

reacties op de interactieve e-learnings

binnen Skills. Wat ze vooral terug krijgen is

dat het platform eenvoudig werkt en mooi is

vormgegeven. 

Blended learning

Doel komende tijd

KLANTCASE: HET SLIM & EFFECTIEF OPLEIDEN IN DE SPORT



De Atletiekunie maakt gebruik van het CRM systeem Volta,

gemaakt door FOYS. Iemand die een opleiding wil volgen, schrijft

zich in via Volta. De Atletiekunie geeft aan of de opleiding in Skills

staat en als dat zo is, dan worden de deelnemers direct

doorgestuurd en in Skills in de juiste opleidingsgroep geplaatst. De

koppeling met Hubper (Skills) en Volta werkt super goed en scheelt

veel werk. In Volta wordt bijgehouden wat het niveau is van

trainers en of ze in Skills opleidingen hebben gedaan. Als iemand

geslaagd is in Skills, staat dat ook direct in Volta. Deze koppeling

zorgt voor ontzettend veel overzicht én inzicht. 

Koppelingen Skills x Hubper
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 ‘Hubper denkt supergoed met ons mee en wil het platform ook echt veranderen

zodat wij er beter mee kunnen werken. Wij hebben een aantal zaken aangekaart die

ook vrij snel opgepakt en verwerkt zijn, dat is echt super! Daarnaast is Hubper in

één woord ‘gebruiksvriendelijk’. Aan de achterkant zie je als beheerder bijna

hetzelfde als de gebruiker die de e-learning maakt. En alles is super gemakkelijk aan

te passen. 

Wij werken geregeld samen met de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

(KNGU), die ook gebruik maakt van Hupber, en zo kunnen wij modules uitwisselen.

Dat is top! Hupber is hulpvaardig, snel met reageren, meedenkend en laagdrempelig

in het contact.’

Lisette van de Hei - Atletiekunie

hubper.co

Atletiekunie over Hubper:

KLANTCASE: HET SLIM & EFFECTIEF OPLEIDEN IN DE SPORT



Klaar om aan de
slag te gaan?
Wil je net zo’n vette ervaring met een online
academy voor jouw organisatie en medewerkers?
Één van onze Product Specialisten helpt je graag
verder!

Samen sparren, ideeën uitwisselen of andere 
vragen stellen? Ons Customer Success team
staat altijd voor je klaar. Samen maken we van
jouw online academy een succes! Neem
gerust contact met ons op.

https://hubper.co/nl/contact

