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Eén van de topclubs van Nederland en een 

vaste waarde in het Europese voetbal deelt 

kennis over trainen in hun nieuwe Coaching 

Academy gemaakt in FLOWSPARKS. Met 

deze coaching programma’s kan je leren van 

de coaches van de PSV Academy. 

 

 

Want achter deze ploeg draait een hele organisatie waarin jeugdtalent van eigen bodem opgeleid wordt tot 

nationale en internationale topspelers. Deze knowhow is vanaf nu beschikbaar in interactieve en digitale modules 

via FLOWSPARKS. 

Dat PSV Eindhoven meer is dan een voetbalclub met 1 elftal, is niet voor iedereen direct duidelijk. ‘We hebben een 

mooie academy met een bepaalde speelstijl. We hebben niet alleen veel knowhow over voetbal in huis, maar ook 

gerenommeerde trainers en internationale toppers in ons team. Vanuit die specifieke vraag hebben we de PSV 

Coaching Academy opgericht. Dat is een platform waarop we uitleggen hoe we werken en waarom we doen wat 

we doen. Partnerclubs kunnen dat gebruiken als inspiratie om de vaardigheden van hun coaches naar een hoger 

niveau te tillen.’ zegt Mitch van Gellekom, content developer bij PSV. 

Digitaal leren op een interactieve manier 

De internationale partnerclubs uit o.a. de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië kloppen al jaren bij PSV aan voor 

kennis over trainingen en opleidingen. Tot voorkort zat hier weinig structuur in. De momenten vonden vooral 

fysiek plaats bij PSV of bij de buitenlandse club. Hierdoor werd er weinig blijvende waarde gecreëerd. Het was 

eenmalig en zo is er geen controle over hoe de trainers hun kennis weer doorgeven. 

‘Dus gingen we op zoek naar een tool om zelf e-Learningmodules mee te maken’, gaat van Gellekom verder. 

GoodHabtiz is één van onze grote sponsoren. Alle PSV-medewerkers hebben toegang tot hun trainingen en deze 

worden gemaakt in FLOWSPARKS. Op hun aanraden kwamen we met deze e-Learning software aanbieder in 

aanraking. Maar toen kwam de vraag: hoe gaan we de knowhow van onze trainers vertalen in praktische e-

Learning?’ 

‘Als content developer maak ik coole, korte video’s voor de club’, zegt van Gellekom. ‘Voor mij was het dan ook 

logisch dat we e-Learning zo visueel mogelijk zouden maken. Je kan wel uitschrijven hoe een bal moet vliegen, 

maar het spreekt veel meer tot de verbeelding wanneer je dit ook echt laat zien.’ 

In totaal zijn er in deze training zo’n 72 video’s beschikbaar. Deze worden afgewisseld met interactieve magazines, 

korte surveys, digitale werkboeken of andere speelse activiteiten die mogelijk zijn in FLOWSPARKS. Zo wordt de 

kennis op meerdere manieren gedeeld en getoetst. Ook is er veel bonusmateriaal te vinden zoals interviews met 

trainers of podcasts. 

https://www.flowsparks.com/nl/
https://voetbaljournaal.com/?s=psv&id=108
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Goede toegankelijkheid als vertrekpunt 

Toegankelijkheid van de Coaching Academy was een must voor PSV. De trainers willen de content kunnen bekijken 

wanneer zij bijvoorbeeld op het trainingsveld staan of in de kleedkamer. De tool moet dus simpel, snel en ‘mobile 

friendly’ zijn. Voor FLOWSPARKS is dit geen probleem. Inhoudelijk is er de mogelijkheid om korte, eenvoudige 

video’s te verwerken in de digitale leertrajecten. Technisch is alles schaalbaar op verschillende apparaten en de 

tool is heel gemakkelijk in gebruik. 

Enkele mensen van PSV kregen een spoedcursus in FLOWSPARKS en gingen snel zelf aan de slag. ‘Mijn rol is het 

platform te bouwen, de scripts en de video’s te maken’, licht van Gellekom toe. ‘Ik doe dat samen met de trainers 

vóór en achter de camera. Ik versimpel hun technische uitleg zodat het ook goed te volgen is voor coaches van een 

lager niveau.’ 

Positief onthaal 

Intussen zijn er zes modules gemaakt die elk in 6 weken doorlopen worden. Momenteel is alle inhoud beschikbaar 

in het Engels en het Nederlands. Gezien de internationale ambitie van dit programma zal Spaans snel volgen. 

‘De trainers zijn heel positief’, zegt van Gellekom. ‘Ze vinden het heel prettig om op deze manier hun trainingen 

vorm te geven.’ Naast het digitale aspect lopen de deelnemers ook 2 keer mee met een jeugdteam op de PSV 

Campus De Herdgang. Vandaag de dag zijn er al meerdere clubs uit bijvoorbeeld Brazilië en Canada aan de slag 

gegaan om hun coaching kwaliteiten en het spel te verbeteren. 

Zelf is van Gellekom ook heel blij met FLOWSPARKS: ‘Het is zelfs voor een leek een heel toegankelijke tool. Het lijkt 

wat op WordPress en je kan eenvoudig met de drag-and-drop-functionaliteit content plaatsen zoals je wil en 

daardoor snel e-Learning bouwen.’ 

‘En wat ik tot slot heel fijn vind aan FLOWSPARKS zijn de korte communicatielijnen. Als je een vraag hebt, krijg je 

zeer snel een antwoord van de supportafdeling. Dat gaat supergoed. En ik kan altijd even binnenspringen, want 

het Nederlandse kantoor is hier om de hoek.’ 

Over PSV Coaching Academy 

Klik op onderstaande link voor meer informatie over de PSV Coaching Academy 

https://www.psv.nl/coaching-academy-1/home.htm 

Over FLOWSPARKS 

FLOWSPARKS heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen van digitale leermodules. Vanuit deze visie is de 

FLOWSPARKS Suite ontstaan. 

De auteurstool vormt het hart van FLOWSPARKS en geeft gebruikers alle benodigde elementen om interactieve 

digitale trainingen te maken. De auteurstool is gevuld met Learning Formats, Smart Templates en Smart Programs. 

Dit zijn voor gedefinieerde templates die gebruikers ondersteunen bij de didactische, grafische en technische 

aspecten van het bouwen van onlinetrainingen. Voor elk mogelijk leerdoel biedt een van deze templates de 

perfecte oplossing. 

Klik voor meer informatie: https://www.flowsparks.com/nl/ 
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