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Opbouw 
presentatie

• Pedagogiek – hot topic

• Kids First: Belang van een 
pedagogisch klimaat 

• Het probleem in de 
jeugdsport

• Pedagogisch Sport Klimaat

• Pedagogisch Kompas

• Pedagogische dilemma’s 

• Discussie / casussen 

Kids First - Promotiefilm
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https://www.youtube.com/watch?v=z2V0XOHRyO8&feature=youtu.be
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Pedagogisch, positief sport klimaat….. 
Hot topic

Sport is ……

The good The bad The ugly 
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Houston, 
we have a 
problem!

Waar 
beginnen 

we??
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Kinderen zijn géén 
Mini-Volwassenen…
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Mission Impossible?

Pedagogisch perspectief

Grote wetenschappelijke 
bewijslast voor….. 

Sport gegeven op een 
bij de ontwikkeling van de jeugd passende manier

Pedagogiek
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Coaches zijn “Environmental Architects”

Coaches hebben een grote Toolkit nodig
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Pedagogisch sport klimaat – 4 pilaren

1.Ontwikkelingsgericht klimaat

2.Motivationeel klimaat

3.Zorgzaam klimaat

4.Sociaal Veilig klimaat

Vaardig

Vaardig

Aardig

Waardig

Sturen

Steunen

Stimuleren

Sociale Veiligheid
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1. Ontwikkelingsgericht klimaat

Kinderen handelen, communiceren en reageren 

anders op hun omgeving in verschillende 

leeftijden en ontwikkelingsfasen. Daarom moeten 

we als coach begrijpen hoe kinderen zich in de 

loop van de tijd ontwikkelen, maar heel belangrijk 

is dat we dit niet alleen fysiek, maar ook sociaal, 

emotioneel en cognitief moeten doen.
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2. Motivationeel klimaat

Plezier, plezier, plezier …… 

• Geef het goede voorbeeld, wees een rolmodel. 

Vergeet niet dat kinderen meer leren door 

observatie en imitatie dan door uitleg.

• Prijs hen wanneer ze iets goed doen.

• Vertel hen dat je trots bent op hoe goed ze 

proberen hun best te doen.

3. Zorgzaam klimaat 

• Laat kinderen expliciet weten dat je ze leuk vindt en dat je 

geniet van je tijd met hen, als persoon, niet alleen als 

atleet.

• Help hen hun eigen gedrag en emoties te onderzoeken 

door hen verantwoordelijk te houden en hen te helpen 

uitleggen waarom ze zich op een bepaalde manier 

gedroegen of voelden.

• Vraag hen wat hen motiveert of waarover ze zich                 

zorgen maken.

• Blijf kalm tijdens 'stemmingswisselingen'.

• Anticipeer dat ze je zullen uitdagen en met je gaan 

argumenteren, en dat dit relatief normaal gedrag is. Wat je 

ook doet, maak het niet persoonlijk!

21

22



14/10/2019

12

4. Sociaal Veilig klimaat

• Stel een aantal duidelijke regels in en vertel hen waarom 

ze belangrijk zijn om daarna te handelen. Het kan helpen 

om deze regels samen met de kinderen te ontwikkelen, 

zodat ze het gevoel hebben dat ze van hen zijn.

• Stel duidelijke grenzen in verband met zaken als pesten en 

ander grensoverschrijdend gedrag. Je kunt ook discussies 

met hen aangaan over waarom deze ‘grensbewaking’  

belangrijk is.

• Hoe raar het ook klinkt, soms helpt het om slecht gedrag 

te negeren, zodat het kind zich realiseert dat het geen 

aandacht krijgt.

Pedagogische 
dilemma’s 
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Casus 1: 

Kan Roman naar een feestje gaan of gaat ten alle tijde de wedstrijd-

voorbereiding voor? 

Casus 2: 

De vader van Wytze wil graag wat terug krijgen voor al die uren training. 

De trainer moet dan wel voor medailles gaan! 

Case 3: 

Klimaat: Kinderen – trainer – ouders – ambities – opofferingen …… 

Casussen

Kind Centraal Coachen
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