
Pedagogische visie: en nu?



Onze visie

De KNGU heeft als droom dat ieder individu met plezier beweegt in een inspirerende omgeving 

met een warm en veilig sportklimaat. Goed begeleid en gesteund in de ontwikkeling naar 

volwassenheid. Een positief sportklimaat is de kracht van onze visie en staat voor: STERK

Samen Transparant Energie Respect Kracht

Steunen Stimuleren        Sturen        Sociale veiligheid

Elk individu:

• Heeft recht op steun in de vorm van tijd, aandacht en betrokkenheid gericht op zijn eigen 

unieke persoonlijkheid.

• Krijgt de ruimte zich optimaal te ontwikkelen, uitdagingen aan te gaan en moeilijkheden te 

overwinnen.

• Wordt in alle ontwikkelingsfasen structuur en houvast geboden door regels en grenzen aan te 

geven. 

• Voelt zich veilig om zichzelf te zijn en wordt hier in gekend.

(zie website voor complete Pedagogische visie KNGU) 



Wat is het en waarom?

• Pedagogiek is een vakgebied dat zich richt op de ontwikkeling en opvoeding van een kind 

of jongere (0 tot 23 jaar). 

• De KNGU heeft, zeker in verhouding tot andere sporten, heel veel jonge leden, veruit de 

meesten zijn onder de 12 jaar.

• Kinderen en jongeren brengen veel tijd door op de club; sport speelt dan ook een belangrijke 

rol in hun ontwikkeling.

• We willen graag dat sporters lang en met veel plezier de gymsport beleven.

• We nemen verantwoordelijkheid om de omgeving van kinderen en jongeren zo goed 

mogelijk te laten aansluiten op hun ontwikkeling.

• Al jaren wordt hier, op eigen wijze, aandacht aan besteed

• Een overkoepelende visie was er nog niet.



Wat is er al gebeurd?
• De afgelopen jaren o.a. via ‘Veilig Sport Klimaat’ veel aandacht besteed aan dit thema. 

• Ruim 700 clubs bereikt.

• Clubs, bestuurders, trainers & coaches vragen aan de KNGU om aanpassingen van 

bijvoorbeeld wedstrijden of jurybeleid.

• Sommige clubs zijn zelf al begonnen om een ander aanbod te ontwikkelen.

Uitgangspunten van de visie: 

• Zijn op basis van wetenschappelijk onderzoek geformuleerd.

• Concept visie is voorgelegd aan verschillende betrokkenen zowel intern als extern (experts, 

docenten, trainers/coaches, vrijwilligers). 

• Subsidie aanvraag is ingediend bij NOC*NSF en inmiddels toegekend:

• Samenwerking met de KNVB.

• Regisseur is aangesteld m.i.v. september 2019 voor 2 jaar. 




