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Disclaimer 

De bijdrage van de Europese Commissie aan de productie van deze publicatie 
houdt geen goedkeuring in van de inhoud die slechts een weergave is van de 
zienswijzen van de auteurs, en de commissie kan niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor het gebruik van de informatie die hierin is opgenomen.  

 

Credit Birute Statkeviciene 
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Inleiding 

Elke dag beoefenen miljoenen kinderen en jongeren overal in Europa een sport en fysieke activiteit. 
Het leeuwendeel van de coaches is echter niet gekwalificeerd of heeft lagere algemene kwalificaties 
die hen niet speciaal voorbereiden om juist met deze leeftijdsgroep te werken.  

iCoachKids (iCK) is een internationaal, gemeenschappelijk, transversaal1 project mede 
gefinancierd door Eramus+, dat zich richt op de bijdrage aan de ontwikkeling van een Gespecialiseerde 
Beroepsgroep voor Kinder- en Jeugdcoaching overal in Europa om te garanderen dat alle jonge 
sporters een positieve ervaring hebben waarbij zij getraind worden door adequaat opgeleide coaches.  

Dit document is een Praktische Samenvatting van het grotere literatuur onderzoek dat is 
gebruikt als één van de fundamenten van iCK (te downloaden op www.icoachkids.eu). Het is ‘praktisch’ 
omdat het de belangrijkste bevindingen van de review weergeeft voor de jeugdcoaches in de praktijk. 
Het geeft simpele en pragmatische adviezen die jeugdcoaches  direct kunnen gebruiken bij het 
ontwikkelen van programma’s en sessies.   

De bevindingen van het iCK literatuur onderzoek zijn gestructureerd aan de hand van het model 
voor coaching zoals beschreven in het Europees Raamwerk voor Sport Coaching, European Sport 
Coaching Framework (ESCF, Lara Bercial, et al., 2017, Afbeelding 1, zie hieronder) 

 

Afbeelding 1. De hoofdtaken van de coach (Overgenomen uit ESCF, Lara-Bercial et al., 2017, 
p.27.) 

[Noot: de vertaling van de piramide volgt allereerst van boven naar beneden, en vervolgens van 
binnen naar buiten]: 

http://www.icoachkids.eu/
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Voer de training en competitie uit 
Bouw een netwerk op 
Creëer de context 
Bepaal de visie en strategie 

 
[Linker pijl] Reflecteer en leer 
[Rechter pijl] Lees en reageer 
Waarden en overtuigingen 
Context 

 

Bij het literatuuronderzoek heeft de iCK expert groep  ‘De belofte van de jeugdcoach van iCoachKids’ 
ontwikkeld, zoals die hieronder is weergegeven. Deze belofte omvat 10 gouden regels voor het 
coachen van kinderen die coaches en sportclubs zouden moeten adopteren om positieve ervaringen 
voor kinderen en jeugd te garanderen.  

In deze praktische samenvatting wordt een deel beschreven waarin specifieke adviezen worden 
gegeven om de adoptie en implementatie van elk van de regels te vergemakkelijken voor coaches, 
beleidsmedewerkers, programma’s en clubs.  

The iCoachKids Pledge 

 

[Noot vertaler: de vertaling van de onderstaande afbeelding volgt na de afbeelding] 
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De belofte van de Jeugdcoach van iCoachKids  
Als Jeugdcoach zal ik 

1. Het kind centraal stellen 
2. Holistisch zijn 
3. Inclusief zijn 
4. Een leuke en veilige omgeving creëren 
5. De passie van kinderen voor sport en fysieke activiteit centraal stellen 
6. De basisvaardigheden in motoriek en spel ontwikkelen 
7. Ouders op een positieve en constructieve wijze betrekken 
8. Passende ontwikkelingsgerichte en vooruitstrevende programma’s en trainingen inplannen 
9. Verschillende coachmethoden gebruiken om het leren te bevorderen 
10. Competitie gebruiken op een ontwikkelingsgerichte wijze. 

We wensen je veel succes bij het coachen van de kinderen en het ontwikkelen van een specialistisch 
werkveld voor kinder- en jeugdcoaching.  

Het iCoachKids Team 
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Jeugdcoaches literatuur samenvatting- Wat weten we vandaag de dag. 
 
De Context  

• In de wetenschappelijke literatuur wordt meer en meer de behoefte erkend van het 
overwegen en begrijpen van de sociale-culturele contexten waarin 
sportprogramma’s plaats vinden. Dit om 
ervan verzekerd te zijn dat het sportaanbod 
goed aansluit bij de bestaande culturele en 
sociale parameters.   

• Dit benadrukt het belang van ‘contextuele 
afhankelijkheid’ van sport coaching, zoals 
bijvoorbeeld naar voren komt in de nationale 
houding ten opzichte van onderwijs en sport, 
en de bestaande (in)formele  
sportinfrastructuur en geldbronnen.   

• De literatuur toont aan dat contextuele 
aannames (bijvoorbeeld ten opzichte van 
gender of cultuur) de positie èn beoordeling 
van coaches in de sport beïnvloedt. Dit 
onderstreept het belang van positieve en 
functionele interacties tussen alle 
betrokkenen in de context waarin coaches 
werken zoals families, clubs, scholen en 
sportorganisaties.   

• Coaches moeten niet alleen op de hoogte zijn van de context waarin zij werken, zij 
moeten ook invloed uitoefenen en actief participeren in deze context, bijvoorbeeld 
door met ouders, managers en andere betrokkenen te praten.    

       
Waarden & Overtuigingen   

• Expert coaches kunnen worden onderscheiden van minder expert coaches door een 
goed ontwikkelde  en doordachte opvattingen over coaching die hun beslissingen en 
praktijk legitimeren.  

• Coaches ontwikkelen opvattingen door de waarden en overtuigingen geldend in de 
context te begrijpen en te verbinden aan hun persoonlijke waarden en overtuigingen, 
dit kan tot verandering leiden in hun eigen overtuigingen en waarden.  

• Coachen gaat daarom over het samenspel tussen concreet coach gedrag, waarden, 
overtuigingen en de context.  

• Zelfreflectie is cruciaal voor de ontwikkeling van een coachopvatting. Coaches 
moeten tijd en ruimte maken om te reflecteren op hun coach aanpak en opvatting, 
coach gedrag, het vormen van waarden en overtuigingen en acties.  

 

Credit LBU 
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Visie & strategie   

• De ontwikkeling van sporters is gefundeerd in de algemene principes die de menselijk 
ontwikkeling beïnvloeden. Onderzoek in jeugdsport gebruikt echter nauwelijks kennis 
uit andere disciplines (pedagogiek of psychologie) om ontwikkeltrajecten van 
theoretische onderbouwing te voorzien.    

• Onderzoekers benadrukken dat ontwikkeling van kinderen/atleten wordt gestuurd 
door genetische aanleg, omgevingsfactoren en de interactie tussen die twee.   

• Geen enkele bijdrage aan ontwikkeling ( 
bijvoorbeeld door genen, ouders, coaches, 
cultuur of leeftijdsgenoten) is 
opzichzelfstaand. Dit resulteert in een niet-
lineair proces dat afhankelijk is van 
verschillende variabelen. Onderzoekers 
waarschuwen sterk voor de toenemende 
belangstelling voor vroegtijdige talent 
identificatie en selectie gebaseerd op 
genetische aanleg dat zichtbaar wordt in 
prestaties in het hier en nu. Het is in hoge 
mate de vraag of deze ‘markers’ goed kunnen 
voorspellen dat kinderen tot de top gaan 
behoren op latere leeftijd. Selectie vòòr de 
puberteit zou daarom moeten worden 
vermeden in de meeste sporten, of in ieder 
geval heroverwogen.        

• De literatuur geeft toegevoegde ‘markers’, 
anders dan chronologische leeftijd, om het ontwikkelstadium van de sporter te 
bepalen inclusief relatieve leeftijd, trainingsleeftijd en biologische leeftijd. Ook het 
gebruik van het ontwikkelstadium wordt voorgesteld als een betere ‘marker’ voor 
ontwikkeling dan de chronologische leeftijd van een kind. 

• In de ontwikkelingsliteratuur worden leeftijd en ontwikkelstadium gefundeerde 
aanpakken voorgesteld om jeugdcoaches en managers te leiden. Dit is gebaseerd op 
het idee dat kinderen verschillende behoeften hebben in verschillende stadia van 
hun ontwikkeling en leeftijd. Deze aanpakken zijn algemeen geaccepteerd in andere 
domeinen van onderzoek zoals onderwijs en psychologie. Echter uit het 
literatuuronderzoek blijkt dat het gedachtengoed rondom leeftijd en 
ontwikkelstadium nog niet gangbaar is. Dit leidt tot coach praktijken waar jongeren 
worden behandeld als ‘mini volwassenen’.  In coaching zal moeten worden 
gedifferentieerd tussen kinderen en volwassenen en tussen kinderen en jongeren in 
verschillende stadia van ontwikkeling.        

• Leeftijd/ontwikkelstadium gerichte aanpakken onderstrepen het belang van een 
eenvoudige overgang tussen verschillende stadia. De literatuur geeft inzicht op de 
complexiteit van dit proces en geeft aanbevelingen hoe kinderen voor te bereiden op 
wat hen te wachten staat.     

• Effectieve jeugdcoaches zouden een holistisch perspectief moeten hebben op 
ontwikkeling. De literatuur voorziet in verschillende ontwikkelingsmodellen die 
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gebaseerd zijn op holistische uitgangspunten. Deze aanpakken geven kinderen de 
mogelijkheid om ‘life skills’ te ontwikkelen samen met technische en fysieke 
competenties.      

• In de literatuur bestaat bewijs dat het mogelijk is om neveneffecten te genereren 
tijdens sportactiviteiten zoals het ontwikkelen van een gezonde leefstijl, een beter 
zelfbeeld, cognitieve effecten, life skills en sociaal gedrag. Dit holistische perspectief 
geeft ook kans op verbetering van sport prestaties, welzijn en een levenslange 
sportparticipatie.  

• Ontwikkeling van sociaal, emotioneel en life-skill vaardigheden kunnen komen uit 
participatie in sportactiviteiten, deze zijn echter niet gegarandeerd. Goede en 
positieve relaties met leeftijdsgenoten en coaches zijn hiervoor een voorwaarde 
evenals de hoeveelheid tijd die kinderen  deelnemen aan de sportactiviteiten. Daarbij 
zijn aangeleerde vaardigheden in de sport niet altijd automatisch overdraagbaar naar 
andere domeinen van het leven van kinderen en deze transfer zou intentioneel 
moeten worden geprogrammeerd.     

• Dit onderstreept het belang van een (pedagogische) positieve sportomgeving waarin 
kinderen de mogelijkheid hebben om life skills te leren en die een levenslange 
sportparticipatie aanmoedigt.  

• Over het algemeen wordt de ontwikkeling van kinderen omgeven door een cultuur 
gebaseerd op ‘tekortkoming’, (wat ontbreekt er nog aan), echter de literatuur geeft 
inzicht in aanpakken die gebaseerd zijn op kwaliteiten van kinderen gefocust op het 
potentieel van kinderen in plaats op wat zij nog missen.  

• Coaches moeten hun rol (h)erkennen als faciliteren/gidsen/beïnvloeden in plaats van 
controleren 

 

Creëeren van de omgeving & opbouwen van relaties 

• De term pedagogiek is ambivalent in de literatuur. De definitie hangt af van landelijke 
cultuur en lokale tradities. De twee belangrijkste manieren om pedagogiek te 
begrijpen gaan over:  

o De kunst en wetenschap van onderwijzen 
o Het werkveld dat psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren 

betreft 
• In ieder geval wordt duidelijk uit de literatuur dat in een pedagogisch klimaat het 

belang het kind als uitgangspunt heeft. In de sport wordt dit ook wel atleet gerichte 
aanpak genoemd. Een positieve relatie tussen het kind en de coach is het fundament 
van een pedagogisch klimaat. Daarbij kan ‘plezier hebben met elkaar’ worden gezien 
als ‘de lijm’ tussen het kind, de coach en de sport.     
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• In het sportonderzoek worden verschillende modellen over het pedagogische klimaat 
aangereikt. Hierbij is het 
concept van het 
‘motivatie’ klimaat één 
van de meest 
voorkomende.  

• Coaches moeten bewust 
zijn  dat ‘taakgerichte’ 
doelen leiden tot beter 
prestaties en hogere 
levels van intrinsieke 
motivatie en langdurige 
sportparticipatie. 
Evenals een hoger 
gevoel van welzijn, 
betere mentaliteit om te leren en meer betrokkenheid. Het gedrag van coaches 
speelt een sleutelrol in het ontwikkelen van de doeloriëntaties en doelregulaties van 
kinderen.      

• Het aanmoedigen van autonomie, competentie en relatie/connectie draagt bij aan 
betere sportervaringen voor kinderen. 

• Coaches moeten zichzelf zien als rol modellen voor de kinderen die zij coachen.  
• De literatuur bewijst dat sport ook negatieve effecten kan hebben. 
• De veiligheid en bescherming van kinderen moet daarom altijd in gedachten worden 

gehouden door coaches, beleidsmakers en aan de top van de politieke agenda. Alle 
betrokkenen moeten ervoor zorgen dat kinderen nooit het risico lopen op 
lichamelijke of emotionele schade.   

• Volgens de literatuur zijn risico factoren voor negatieve ervaringen in de sport 
verbonden met de karakteristieken van de coach, de jonge atleet en de omgeving 
zoals de hiërarchische inrichting van sommige sport organisaties, het intentioneel 
verleiden van kinderen door coaches, machtsmisbruik van coaches en de persoonlijke 
ambitie van jonge atleten (perfectionisme etc.)     

 

Uitvoeren van training & competitie   

• Voor het stimuleren van levenslang enthousiasme voor sport moeten coaches 
aantrekkelijke sportpraktijken ontwikkelen die mogelijkheden geven voor plezier en 
ontwikkeling.  

• Voor effectieve ontwikkeling van kinderen in sport zou het leertraject op individuele 
basis moeten plaatsvinden en aangepast worden aan elk kind. Coaches moeten 
daarvoor het persoonlijke ontwikkel traject van kinderen begrijpen. 

• Coaches moeten de hoofdconcepten en principes van hun sport bepalen en focus 
aanbrengen op wat belangrijk is in verschillende stadia van ontwikkeling. Middellange 
en lange termijn programma’s voor de praktijk moeten worden ontworpen op basis 
van een cyclus waarin thema’s terugkomen en worden uitgebreid. Hierbij wordt 
gebruikt gemaakt van heldere korte, middellange en lange termijn doelen.   

Credit Heidi Thomas 
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• Planningen voor de praktijk zijn flexibele constructen die aangepast worden aan de 
huidige situatie. Dit onderstreept het belang van korte, middellange en lange termijn 
planning en de beslissende rol van reflectieve vaardigheden bij coaches.    

• Fundamentele bewegingsvaardigheden moeten worden geprioriteerd bij kinderen van 
jonge leeftijd.  

• Daarbij moet in de praktijk zelf regulatie worden toegepast om initiatief nemen en 
creativiteit te stimuleren en om het besef van eigenaarschap te vergroten bij de 
kinderen.   

• Er moet sprake zijn van een balans tussen vaardigheidsoefeningen en spelgerichte 
leervormen om het maximale leerresultaat te verkrijgen. Daarbij is passende feedback 
doorslaggevend. Bovendien zouden coaches niet alleen moeten focussen op het ‘wat’ 
maar ook de ‘waarom’ en ‘hoe’ uitleggen voor een snellere en duurzame 
leeropbrengst.   

• Trainingssessies moeten zoveel mogelijk ingericht worden gebaseerd op een 
oplossingsgerichte aanpak, waarbij kinderen de mogelijkheid hebben om hun 
oplossingen op een probleem te ontwikkelen en daardoor komen tot een verdiepend 
begrip van de activiteit en leren initiatief tonen.   

• Coaches moeten op de hoogte zijn van de verschillende soorten feedback en dit 
gepast gebruiken om tegemoet te komen aan de behoeftes van kinderen en atleten.  

• Volgens de literatuur is competitie een belangrijk punt in ontwikkeling en motivatie 
mits dit op een goede manier wordt gebruikt. Competitie kan worden ingezet als 
evaluatie middel om informatie te krijgen in het proces van ontwikkeling. Echter het is 
van belang op te merken dat er significante verschillen bestaan in de behoefte aan 
competitie bij kinderen.    

• De literatuur geeft duidelijk bewijs dat een eenzijdige focus op winnen in competitie 
niet leidt tot positieve leeropbrengsten bij kinderen.  

• Coaches moeten zich beseffen dat kinderen zich op verschillende manieren 
ontwikkelen door sport: technisch, tactisch, mentaal, sociaal en emotioneel. 
Ontwikkeling op deze vlakken is sterk gerelateerd en dus moeten opbrengsten 
worden geïntegreerd.   

 
Reflectie & Leren  

• Volgens onderzoek reflecteren expert en succesvolle coaches voortdurend op hun 
praktijk. Deze reflectie moet niet worden toegespitst op het presteren van de 
atleten, maar op die van de coach.   

• Reflectie versnelt de ontwikkeling van de coach en verbetert de effectiviteit van 
coaching.   

• Er zijn verschillende modellen van reflectie beschikbaar. Effectieve reflectie helpt 
coaches hun praktijk voortdurend door te ontwikkelen. 

• Reflectie is een aangeleerde vaardigheid dat vraagt om een ‘open mind’. Wanneer 
coaches zich ontplooien en meer ervaring opdoen zullen ook hun overtuigingen en 
waarden veranderen en door ontwikkelen.   
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Credit Heidi Thomas 
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De iCoachKids coach 

We weten nu wat de literatuur meldt over het coachen van kinderen en jeugd, het wordt tijd om af 
te dalen naar de praktijk en te begrijpen wat dit betekent voor jouw coaching. Het volgende deel 
gebruikt ‘De belofte van de Jeugdcoach van iCoachKids’ als houvast om ons denken te organiseren en 
geeft heldere adviezen hoe dit in de dagelijkse praktijk te gebruiken.  
 

[Noot vertaler: de vertaling van de onderstaande afbeelding volgt na de afbeelding] 

 

Als Jeugdcoach zal ik 

1. Het kind centraal stellen 
2. Holistisch zijn 
3. Inclusief zijn 
4. Een leuke en veilige omgeving creëren 
5. De passie van kinderen voor sport en fysieke activiteit centraal stellen 
6. De basisvaardigheden in motoriek en spel ontwikkelen 
7. Ouders op een positieve en constructieve wijze betrekken 
8. Passende ontwikkelingsgerichte en vooruitstrevende programma’s en trainingen inplannen 
9. Verschillende coachmethoden gebruiken om het leren te bevorderen 
10. Competitie gebruiken op een ontwikkelingsgerichte wijze. 
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1. Het kind centraal zetten.  

Altijd het belang van het kind voorop zetten en naar hen luisteren. Het gaat erom waar de 
kinderen behoefte aan hebben en wat zij willen, niet wat de volwassene wil!  
 

• Zet de ‘volwassen bril’ af en probeer de sport te zien door de ogen van het kind. De 
wereld ziet er echt  anders uit vanwaar zij zich bevinden.  

• Ga op zoek naar de motivatie van de kinderen om mee te doen aan jouw sessie: 
Waarom zijn ze er? Wat vinden ze leuk en minder leuk? Wat zijn hun eerdere ervaringen 
met sport?  

• Bepaal de leeftijd en het ontwikkelstadium van de kinderen die jij coacht. Dat geeft je 
een betere mogelijkheid om te bepalen wat hun behoeften zijn, zo kun je de sessie 
aanpassen en het maximale leerresultaat en plezier behalen.   

 

2. Holistisch zijn.  

Zie en ontwikkel kinderen in jouw sessie ten eerste en bovenal als mens, niet als atleet.   

• Richt je op het ontwikkelen van psychosociale capaciteiten en niet alleen op de 
lichamelijke.  

• Zorg voor mogelijkheden waarin kinderen een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen 
door elk kind te waarderen afgezien van zijn vaardigheden en door hen te helpen zich te 
focusen op de persoonlijke verbetering en inspanning.    

• Creëer een omgeving die voorziet in en stimuleert in de sociale, emotionele, cognitieve 
en morele ontwikkeling.    

• Gebruik om dit voor 
elkaar te krijgen, 
activiteiten die kinderen 
betrekken op meer dan 
alleen het lichamelijke 
level, haal alles uit 
momenten van 
ontwikkeling en daag 
kinderen uit om na te 
denken naast het 
bewegen.  

• Een goede sessie is er 
eentje waarin iedereen actief en bezig is en waarbij kinderen holistisch betrokken zijn, 
zelfs als zij even niet bewegen.    
 

3. Inclusief zijn.  

Voorzie in alle niveaus en motivaties. Coaching is geen kwestie van ‘one-size-fits-all’. Leer de 
kinderen kennen die je coacht en durf hen op verschillende manieren te begeleiden.  

Credit Birute Statkeviciene 
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• Zorg ervoor dat dat kinderen geen drempel voelen om deel te nemen aan de 
sportactiviteit ongeacht achtergrond, motivatie, bekwaamheid en ervaring. 

• Begroet alle kinderen individueel en noem hen bij naam. Vraag naar hun dag.  
• Geef alle kinderen evenveel aandacht, ongeacht hun bekwaamheid of niveau. 
• Differentiatie (het creëren van sessies waarin alle kinderen betrokken zijn, geboeid en 

leren) is één van de moeilijkste dingen. Het vraagt om kennis van de ontwikkeling van 
kinderen en een goede planning, maar dat betaalt zich uit! 

• Maak gebruik van het inclusie spectrum van Ken Black en Pam Stevenson voor het 
creëren van inclusieve sessies 

o Open activiteiten: iedereen doen dezelfde opdracht zonder voorbehoud 
o Aangepaste activiteiten: iedereen doet dezelfde opdracht, maar er zijn 

individuele aanpassingen zodat iedereen succes kan beleven 
o Parallel activiteiten: iedereen doen dezelfde opdracht, maar in groepen van 

gelijk niveau 
o Verschillende activiteiten: verschillende kinderen doen verschillende activiteiten 

aangepast op hun behoefte.  
 
 

4. Creëer plezier en een veilige omgeving:  

Kinderen willen plezier hebben en tegelijkertijd leren, zij moeten zich veilig voelen om dit te 
ervaren. Als coach moet je positieve relaties met kinderen aangaan en een plezierig klimaat 
creëren waarin kinderen tot bloei komen en graag willen terug komen.   

• De belangrijkste factor om te bepalen wat kinderen vinden van sport is de kwaliteit van 
de relatie met de coach en de andere kinderen. Zorg ervoor dat je er alles aan doet om 
goede relaties op te bouwen. Neem er de tijd voor. Niets anders is van belang, totdat dit 
gelukt is.   

• Veiligheid voor alles- zowel fysiek als emotioneel:  
o Zorg voor een risico-vrije fysieke omgeving: materiaal, ondergrond, omgeving, 

weersomstandigheden etc. Neem elke maatregel om het risico op ongelukken te 
minimaliseren. 

o Zorg ervoor dat de emotionele omgeving risico-vrij is. Kinderen zouden zich 
nooit onder druk gezet moeten voelen of bang door het handelen van hun 
coach. Schreeuwen, snauwen, dreigen en uitlachen horen niet thuis in de 
(jeugd)sport.  

o Het bovenstaande betekent niet dat kinderen niet aangesproken mogen worden 
en uitgedaagd om hun gedrag te verbeteren, maar dit moet op een passende 
manier gebeuren.  
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• Zorg ervoor dat kinderen beveiligd en beschermd worden tegen potentiele bedreiging 
voor hun welzijn (bijv. 
zorg voor een 
protocol/beleid op  
veiligheid en 
bescherming van 
kinderen) 

• Het klinkt 
tegenstrijdig, maar 
laat het leren niet in 
de plek komen van 
plezier. Als kinderen 
plezier hebben en 
betrokken zijn bij een 
activiteit ervaren ze 
positieve gevoelens, dit zal het leren bevorderen en bovendien beklijfd het geleerde 
beter.    

• Plezier betekent verschillende dingen. Het kan de opwinding zijn van iets nieuws leren, 
de vreugde dat het voor de eerste keer lukt. Het kan ook het gevoel van competitie en 
uitdaging. En soms is een activiteit gewoon alleen maar leuk om te doen.  
Relax een beetje, als jij plezier hebt, hebben zij ook plezier. 
 

5. Zet de passie van kinderen voor sport en bewegen voorop 

Slechts een klein deel van de sportende kinderen zal ooit de top bereiken en van hen zal een 
minimaal aantal professioneel sporter worden. Toch zijn zij allemaal potentiële gezonde actieve 
volwassenen. Het creëren van deze geweldige toekomst is deel van jouw taak als coach. Zorg 
ervoor dat kinderen terug willen komen voor nog een training. Zorg voor plezier, variatie en 
vernieuwing. Zorg dat ze wat leren en zorg voor een sociaal netwerk. Houd hen aangehaakt!     

•  Moedig de hele family aan om actief te zijn: bijvoorbeeld organiseer ouder en kind 
sessies zo nu en dan (of zelfs altijd als je met jonge kinderen werkt) of praat met ouders 
dat zij een voorbeeld zijn voor hun kinderen in sport en beweeg gedrag.  

• Maak tijd zodat kinderen begrijpen welke voordelen sport en beweeg activiteiten 
hebben in een gezonde leefstijl.  

 

Credit Sport Ireland 
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6. Ontwikkeling van fundamentele motorische en spel vaardigheden 

Wees niet overbezorgd over de specifieke vaardigheden van jouw sport. Op jongere leeftijd 
moeten kinderen de essentiële motorische vaardigheden leren en de basis hoe een spel 
gespeeld moet worden aan de hand van algemene tactische principes die toepasbaar zijn op de 
meeste sporten. Dit geeft meer kans dat kinderen hun leven lang blijven sporten en leidt tevens 
tot betere prestaties. 

• Zeker, als je een specifieke sport coacht dan zullen je trainingen ook gekleurd worden 
door deze sport, maar de belangrijkste ingrediënten zijn meer algemeen:   

o Fundamentele motorische vaardigheden, ook wel bekend als fundamentele 
beweeg vaardigheden (stabiliteit, controle over materiaal, motoriek of balans 
wendbaarheid en coördinatie). 

o Fundamentele spelvaardigheden (gebruik maken van ruimte, voordeel creëren, 
anticiperen en reageren op anderen) 

• Dit alles kan worden ontwikkeld door plezierige  oefeningen of spel en past binnen de 
kaders en thema’s van jouw sport.  Je hoeft geen afscheid te nemen van je sport om 
fundamentele vaardigheden te ontwikkelen. Je kunt creatief zijn en je training een kleur 
van de sport te geven, je hoeft niet te overdrijven.   

• Wanneer kinderen doorgroeien en zich ontwikkelen en hun fundamentele vaardigheden 
zijn verankerd kun je meer complexe beweegvaardigheden introduceren zoals sport 
specifieke technieken, vaardigheden en tactiek.  
 

7. Betrek ouders op een positieve en constructieve manier 

Ouders zijn geen vijanden, maar de grootste krachtbron voor coaches, scholen en clubs. Zij 
willen het beste voor hun kinderen en jij ook. Samenwerken is het sleutelwoord.  

Credit Heidi Thomas 
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• Je zult nooit weten wat 
ouders te bieden 
hebben als je niet met 
hen praat. Zorg voor 
regelmatige 
communicatie met 
ouders. Van informele 
praatjes aan de lijn tot  
formele 
groepsbijeenkomsten 
en individuele 
gesprekken. Je kunt 
ook anonieme 
vragenlijsten gebruiken 
om hun mening te vragen.  

• Ouders kennen hun kinderen beter dan wie ook. Als jij je groep wilt leren kennen om 
jouw boodschap over te brengen, moet je met de ouders praten. 

• Ouders hebben geweldige organisatie talenten (zij runnen een gezin!) en ook specifieke 
vaardigheden gerelateerd aan hun werk of beroep. Deze ervaringen kun je gebruiken, 
maar je moet daar werk van maken. Heb je iemand nodig om je administratie te doen, 
een aankondiging te maken, subsidies aan te vragen, de bus te besturen, een assistent 
coach of een video techneut? Je kunt eerst ouders moeten vragen. Zij willen bijdragen 
aan de ontwikkeling van hun kinderen en de mogelijkheid om mee te doen en te helpen 
geeft hen hiervoor goede kans.   

• En ja.. ouders kunnen soms overijverig en onverstandige  dingen doen of zeggen. Toch is 
het als coach jouw verantwoordelijkheid om ouders te ondersteunen en hen te helpen 
begrijpen hoe ze hun kinderen kunnen aanmoedigen in de sport.  De rol van de coach 
als onderwijzer kan niet  te veel worden benadrukt.  
 

8. Plan ontwikkelingsgerichte passende en vooruitstrevende programma’s en 
sessies.   
 

Wij nemen kinderen mee op een leerexpeditie. Het coachen van kinderen zou niet moeten gaan 
over ‘pieken-op-zaterdag’ om een wedstrijd te winnen, maar meer over het behalen van 
middellange of lange termijn holistische doelen. Zonder planning is de reis gedoemd te 
mislukken.   

• In de eerste plaats moet je een goed idee hebben van de eindbestemming die je wilt 
bereiken met de kinderen. Hoe ziet het eindpunt eruit? Welke vaardigheden willen we 
dat ze ontwikkelen (fysiek, technisch, tactisch, mental en psychosocial)?  

• Daarna kun je terug redeneren en lange, middellange en korte termijn doelen bepalen 
om hen te helpen daar te komen. Jouw rol hangt af van de termijn die je gaat werken 
met deze kinderen. Alhoewel, ongeacht of je hen 5 uur, 5 dagen, 5 weken, 5 maanden of 
5 jaar zult coachen, je zult een plan moeten ontwikkelen.  

• Er zal een heldere link moeten zijn tussen jaar en seizoen plannen (macro niveau), 
blokken van trainingen (meso niveau) en individuele trainingen (micro niveau) en elke 
oefening of elk spel in de sessie. Zodat duidelijk is hoe dit alles bijdraagt aan de 
middellange en lange termijn doelen.  

Credit Heidi Thomas 
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• Programma’s, plannen en sessies moeten afgestemd zijn op ontwikkeling, dat betekent 
dat zij rekening houden met de leeftijd en ontwikkelstadium van kinderen. Kinderen zijn 
geen mini volwassenen. Je zult het spel moeten aanpassen op de kinderen en niet 
andersom.    
 

9. Gebruik verschillende coach strategieën om het leerresultaat te vergroten.  

Leren is een complex proces dat niet als vanzelf gaat. Verschillende coach en onderwijs 
strategieën kunnen een verschillende uitwerking hebben in verschillende stadia van leren en 
ontwikkelen. Het kan elkaar aanvullen en helpen om de gewenste resultaten te boeken.   

• Er is geen opzichzelfstaande manier van coachen die het beste is. Verschillende 
strategieën van coachen passen beter bij verschillende stadia van leren en hebben 
verschillende effecten.   

• Coach methodes gebaseerd op herhaling en langdurige periodes met de focus op 
eenzijdige vaardigheden zijn geschikt voor het beginstadium bij het leren van nieuwe 
dingen. Het leidt tot 
verbetering en geeft de 
coach controle over wat er 
geleerd wordt en op welke 
manier. Echter dit type 
training is niet erg leuk om 
te doen en het geleerde lijkt 
minder goed te beklijven. 
Ook wordt de vaardigheid 
niet gemakkelijk toegepast 
in ‘echte’ contexten zoals 
tijdens spel en wedstrijden.  

• Coach strategieën 
gebaseerd op geheel of 
gedeeltelijk nabootsen van 
de omgeving van de sport (zoals game-based coaching of oplossingsgericht leren) 
worden aanbevolen mits er een minimaal niveau van vaardigheid  is ontwikkeld. Dit type 
training  is leuker om te doen, leidt tot duurzame leerresultaten en stimuleert 
‘contextrijk leren’ dat ten goede komt aan de toepassing van het geleerde in 
wedstrijden of spel. Echter verbetering vindt minder snel plaats en de coach heeft 
minder controle  

• Of we nu een oefen of game-based  aanpak gebruiken, onze trainingssessie zou 
mogelijkheden moeten bieden aan kinderen om hun eigen oplossingen te ontwikkelen 
op technische en tactische problemen en daarbij een dieper begrip te ontwikkelen van 
de activiteiten. Dit kan ook het nemen van initiatief en eigenaarschap van hun 
ontwikkeling stimuleren.  

• Het is geen kwestie van het één of het ander. De kunst van het coachen is weten 
wanneer een kind of een groep een bepaald type training nodig heeft om hun 
leerkansen te optimaliseren. 
 

Credit Birute Statkeviciene 
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10.   Gebruik competitie vanuit een ontwikkelperspectief.  

Competitie is op zichzelf niet goed of slecht. Het hangt ervanaf hoe het wordt georganiseerd, 
gepresenteerd en gemanaged.  Wanneer het op een goede manier wordt ingezet is het een 
geweldige bron van motivatie en geeft het veel plezier. Competite kan ook bijdragen aan de 
ontwikkeling van vaardigheden en houding zoals eerlijkheid, respect, samenwerken en 
doorzettingsvermogen.  

• Zorg ervoor dat de indeling en sfeer rondom competitie wordt afgestemd op het 
ontwikkelingsstadium van de kinderen en hun behoefte.   

• Competities die vanzelfsprekend de volwassenversie reproduceren van het spel zijn 
gedoemd te mislukken. Bedenk op welke manier de wedstrijd kan worden afgestemd op 
de vaardigheden van de kinderen zoals bijvoorbeeld de grootte van het veld, het 
gewicht van de bal, de hoogte van het net, de grootte van de stick, racket etc.   

• Competitie en winnen zijn twee verschillende dingen. De focus van wedstrijden, spel en 
ontmoetingen zouden moeten worde gecoacht op het op een goede manier aangaan 
van de competitie niet op het winnen. Competitie gaat over je uiterste best doen en 
alles geven. En koste wat het kost winnen kan juist de partij bederven.  

• Op sommige leeftijden en in sommige contexten zouden stand houden, winnen en 
verliezen meer in evenwicht moeten komen. Een toernooivorm waarbij geen score 
wordt bijgehouden zou soms meer passen.   

• Competitie voor kinderen is een instrument of vorm van training. Zeker na een bepaalde 
leeftijd kan het worden ingezet om te kijken hoever kinderen vaardigheden beheersen 
en kan het input geven voor toekomstige trainingen en motivatie.   

• Competitie kan ook heel goed worden ingezet om het sociale network van kinderen te 
vergroten als andere teams meer worden worden gepresenteerd als partners dan als 
tegenstanders. Bij sommige sporten en landen worden de teams zelfs gemixt als ze 
wedstrijden spelen.  

 

Wij hopen dat je onze adviezen bruikbaar vindt. We zouden het geweldig vinden als je je mening laat 
horen @iCoachKidsEU  

Veel success en plezier met je coaching! 

Het iCoachKids Team 

 

In Nederland:  

Voor vragen in Nederland kun je contact opnemen met: 

Nicolette Schipper van Veldhoven, hogeschool Windesheim 

n.schippervanveldhoven@windesheim.nl  

mailto:n.schippervanveldhoven@windesheim.nl
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