WEBINAR:
PLEZIER EN ONTWIKKELING
BIJ JEUGDSPELERS STIMULEREN DOOR
PEDAGOGISCH VERANTWOORD
TE HANDELEN

MARIT GIJSBERS

04-11-2020

VOORSTELLEN
Marit Gijsbers
• Studie Pedagogiek
• Op vrij hoog niveau gehockeyd
• 15 jaar hockeytrainer (op dit moment MO18/O19)

VOORSTELLEN
Opdracht bij de KNVB
Binnen het voetbal (en de gymsport, KNGU) het pedagogisch sportklimaat verbeteren

Hoe kunnen we er voor zorgen dat kinderen nóg meer plezier beleven aan het voetballen
en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen; als voetballer én als mens?
Ambitie:
“In de toekomst is pedagogisch handelen
hetzelfde als logisch handelen”

Doel webinar: Inspireren en handvatten bieden
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PROGRAMMA
Inleiding
• Het belang van pedagogiek voor het voetbal, Art Langeler
Theoretisch deel:
• Wat is pedagogiek en hoe ziet pedagogisch handelen eruit?
• Pedagogiek en enkele misvattingen
Praktisch deel:
• Voorbeeld uit de praktijk, Bianca Hamstra van Sparta Rotterdam
• Handelen in de praktijk: op en buiten het veld
Om zelf na te lezen:
• Leeftijdsspecifieke kenmerken
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INLEIDING

Art Langeler
Directeur Voetbalontwikkeling bij de KNVB
Over het belang van pedagogiek binnen het voetbal

“Er gaat al veel goed, maar we hebben nog een lange weg te gaan”

(filmpje is niet meegezonden)
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WAT IS PEDAGOGIEK
EN HOE ZIET PEDAGOGISCH HANDELEN ERUIT?

WAT IS PEDAGOGIEK
EN HOE ZIET PEDAGOGISCH HANDELEN ERUIT?
Pedagogiek = opvoeden;
het ontwikkelen van kinderen tot zelfstandige autonome volwassenen
Er bestaat per definitie een pedagogische relatie tussen de trainer en de jeugdspeler,
van kind tot volwassene
“Elk contact dat je hebt met een kind is bewust of onbewust opvoeden”
Het pedagogisch sportklimaat is er op gericht om een
sportomgeving te creëren waarin het kind, met plezier,
zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen
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WAT IS PEDAGOGIEK
EN HOE ZIET PEDAGOGISCH HANDELEN ERUIT?
Strategie KNVB:
De voetballer centraal: Het draait er om dat elke voetballer plezier beleeft aan het voetbal
en zich kan ontwikkelen op het niveau dat bij hem of haar past.

Drie toetsvragen:
1. Wordt het spel gespeeld?
Hoe heb je het voetbal aangeboden?
2. Wordt het spel geleerd?
Wat heb je jouw spelers geleerd?

3. Wordt het beleefd?
Hoe heb je jouw spelers begeleid?
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WAT IS PEDAGOGIEK
EN HOE ZIET PEDAGOGISCH HANDELEN ERUIT?
Hoe heb je jouw spelers begeleid?
Pedagogisch handelen = handelen om het pedagogisch doel te bereiken;
namelijk het kind begeleiden om zich op een plezierige manier te kunnen ontwikkelen

Wat is nodig om deze begeleiding te kunnen bieden?
1. Zelfreflectie en -beheersing van de trainer
2. Bieden van structuur en het geven van kaders
3. Handelen vanuit het pedagogisch A-B-C
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WAT IS PEDAGOGIEK
EN HOE ZIET PEDAGOGISCH HANDELEN ERUIT?
1. Zelfreflectie en -beheersing
Zelfreflectie heb je nodig om bewust te kunnen handelen
Wat zijn jouw kwaliteiten en valkuilen?
Welke wensen, ambities en verwachtingen heb je? En hoe uit zich dat in jouw handelen?

Zelfbeheersing is nodig wanneer impulsen (gebaseerd op eigen wensen, ambities en verwachtingen)
moeten worden onderdrukt als een situatie om een andere reactie vraagt.

2. Bieden van structuur en het geven van kaders
Het bieden van structuur en kaders geeft duidelijkheid, en zijn het fundament voor het verdere
handelen. Op deze manier weet een kind waar hij aan toe is en wat er van hem wordt verwacht.

WAT IS PEDAGOGIEK
EN HOE ZIET PEDAGOGISCH HANDELEN ERUIT?
3. Handelen vanuit het Pedagogisch A-B-C
De psychologische behoeften, de cruciale vitamines, voor groei van kinderen (mensen)
Autonomie: = (Mee) aan de basis liggen van je eigen acties. Ruimte krijgen
om eigen keuzes te maken. Jezelf kunnen/mogen zijn en jezelf uitspreken
Binding (relatie) = Een warm teamklimaat ervaren. Zich opgenomen voelen,
en er toe doen. Gezien en gewaardeerd worden door anderen
Competentie = Het gevoel beter te worden.
Het gevoel hebben iets te kunnen en bij te dragen aan het team
11

WAT IS PEDAGOGIEK
EN HOE ZIET PEDAGOGISCH HANDELEN ERUIT?

De kracht van het voetbal is dat de drie basisbehoeften van nature vervuld kunnen
worden door het spel te spelen, zonder dat hier een trainer-coach aan te pas hoeft te
komen. Kinderen die voetballen maken bijvoorbeeld zelf keuzes hoe zij handelen binnen
het spel (autonomie), ze zijn onderdeel van een team (binding) en leren nieuwe dingen
of verbeteren hun vaardigheden (competentie).
De rol van jou als trainer-coach is om plezier in het voetballen en de ontwikkeling als
speler en als mens te begeleiden en te stimuleren, bij iedere speler. Waardoor alle
kinderen met plezier blijven voetballen en zich verder (willen) ontwikkelen.

PEDAGOGIEK
EN ENKELE MISVATTINGEN

PEDAGOGIEK EN ENKELE MISVATTINGEN
Pedagogiek suggereert vrijblijvendheid; “als de spelers het maar leuk hebben”
•

Je streeft er naar dat jouw spelers plezier beleven tijdens het voetballen, hieraan lever je als
trainer-coach een belangrijke bijdrage.

Maar:
• Of een speler elke training en elke wedstrijd plezier beleeft hangt af van meerdere
(oncontroleerbare) factoren
• Ontwikkelen naar een hoger niveau is ook niet altijd even leuk.
• Streng zijn om kaders scherp te stellen is op dat moment niet per se leuk voor een speler die
wordt gecorrigeerd
•

Pedagogiek gaat over het handelen van de trainer-coach met een opvoedkundig doel, namelijk
kinderen ontwikkelen tot zelfstandige autonome personen. Deze ontwikkeling moet over het
algemeen plezierig zijn, maar het is niet altijd leuk

PEDAGOGIEK EN ENKELE MISVATTINGEN
Pedagogiek en winnen gaan niet (goed) samen
•

Pedagogiek en winnen gaan goed samen.

•

Dat kinderen willen winnen is logisch, het hoort bij de sport en bij de ontwikkeling van kinderen
(vanaf ong 7 jaar gaan ze zich meer meten met anderen), en daar is in de basis niks mis mee.

•

Het gaat vaak mis wanneer een trainer zich richt op het winnen van wedstrijden. Ook ouders
spelen een belangrijke rol in de focus op winnen.

•

Pedagogiek gaat over het handelen van de trainer-coach met een opvoedkundig doel, namelijk
kinderen ontwikkelen tot zelfstandige autonome personen. Deze ontwikkeling, als voetballer en
als mens is (mede) een gevolg van jouw handelen. Waardoor wedstrijden winnen een resultaat
kan zijn, maar is niet primair het doel van jou als trainer-coach.

•

Bij oudere kinderen op een hoog niveau ligt het iets anders en kan je winnen wel als doel stellen
(maar niet ondanks alles, het A-B-C blijft bestaan)

HANDELEN IN DE PRAKTIJK
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VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK, BIANCA HAMSTRA, SPARTA ROTTERDAM

Bianca Hamstra
Coördinator Spartaans Sportklimaat, Sparta Rotterdam
Sportpedagoog
Voetbalster en trainer

“Stel je tijdens een training jouw oefening, zoals je die vooraf had
bedacht, centraal, Of kijk je naar je groep, wat zij op dat moment
nodig hebben?” (inhoud centraal of kind centraal?)

(filmpje is niet meegezonden)
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HANDELEN IN DE PRAKTIJK

Autonomie:
(Mee) aan de basis liggen van je
eigen acties. Ruimte krijgen om
eigen keuzes te maken.
Jezelf kunnen/mogen zijn en
jezelf uitspreken.

Wat doe jij om te proberen dat alle kinderen
initiatief nemen, zelf keuzes maken en
verantwoordelijkheid nemen? Ook de
kinderen die dit van nature minder doen?
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HANDELEN IN DE PRAKTIJK

Binding:
Een warm teamklimaat ervaren.
Zich opgenomen voelen, en er toe
doen. Gezien en gewaardeerd
worden door anderen.

Wat doe jij om te proberen met alle
spelers een goede band te krijgen, ook
met de ‘lastige’ spelers?
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HANDELEN IN DE PRAKTIJK

Competentie:
Het gevoel beter te worden
Het gevoel hebben iets te kunnen
en bij te dragen aan het team

Wat doe jij om te proberen dat alle
spelers zich op hun eigen niveau
ontwikkelen, zelfvertrouwen krijgen door
persoonlijke successen ervaren, ook de
minder goede spelers?
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HANDELEN IN DE PRAKTIJK:
OP HET VELD
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HANDELEN IN DE PRAKTIJK
Ter verduidelijking
De begrippen van het A-B-C zijn apart te noemen en uit te leggen.
Maar in het handelen van de trainer-coach zijn ze met elkaar verweven

Hetzelfde als dat pedagogisch handelen verweven is met de voetbalinhoud
Bijvoorbeeld:
Of een kind zelf keuzes maakt in het spel (autonomie), hangt af of de speler het durft en
de ruimte voelt en krijgt van de trainer-coach (binding)

VOORBEELD OP HET VELD
Een speler maakt een actie en lijdt balverlies
Voorbeeld pedagogisch handelen in de voetbalcontext:
“Wat goed dat je direct omschakelde bij balverlies. Maar toen je aan de bal was, koos je voor het
maken van een actie, wat had je in die situatie beter kunnen doen?”
(help de speler om de betere aanpak te omschrijven)
In plaats van:
“Het was niet slim om op die positie een actie te maken, je had moeten passen. Want door jouw
actie leden we balverlies en moesten we allemaal terug rennen”
A-B-C
Je geeft positieve persoonlijke aandacht aan jouw speler (binding), je geeft een compliment
(binding, competentie), je stelt een vraag (autonomie), je begeleidt de speler in het samen
bedenken van een oplossing (autonomie, competentie)

VOORBEELD OP HET VELD
De linksachter speelt de bal terug naar de centrale verdediger, maar de bal is te zacht. Er komt
een spits van de tegenstander tussen. Deze spits neemt de bal aan, sprint naar de goal en scoort.

Voorbeeld pedagogisch handelen in de voetbalcontext:
“Je hebt de hele wedstrijden al mooie passes geven, dat is echt jouw kwaliteit. Maar wat gebeurde er
bij de bal die je terug wilde spelen naar de centrale verdediger? En hoe zou je het een volgende keer
anders kunnen doen?” (help de speler om de betere aanpak te omschrijven)
In plaats van:
“Doordat jij niet van te voren hebt gekeken, en de bal vervolgens te zacht terug schoot naar de
centrale verdediger, heeft de tegenstander gescoord. Hopelijk kunnen we nu nog wel winnen”

A-B-C
Je geeft positieve persoonlijke aandacht aan jouw speler (binding), je geeft een compliment (binding,
competentie), je stelt een vraag (autonomie), je begeleidt de speler in het samen bedenken van een
oplossing (autonomie, competentie)

HANDELEN OP HET VELD
Besef je de volgende dingen:
-

De grootste ‘straf’ is de consequentie van de fout (balverlies, tegengoal)

-

Maak onderscheid: Gaat het om een foute keuze of een verkeerde uitvoering van een handeling
óf gaat het om ongewenst gedrag? Fouten maken hoort erbij, wees kritisch op ongewenst gedrag,
complimenteer positief gedrag

-

Als trainer-coach is het jouw taak om de speler te helpen ontwikkelen, ga daarom samen op zoek
naar ‘de oplossing’ voor de volgende keer

Maar:
- Blijf wel geloofwaardig. Bijvoorbeeld uitspraken als ‘het maakt niet uit’ in het geval van het
voorbeeld van het tegendoelpunt zijn in feite waar en positief bedoeld, maar besef dat het voor het
kind en het team wel degelijk uit maakt.

HANDELEN IN DE PRAKTIJK:
BUITEN HET VELD
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VOORBEELD
BUITEN HET VELD
Het A-B-C stimuleren
in een gesprek

Teamboek voor de coach:
Per speler schrijf je op:
• Naam, telefoonnummer
• Thuissituatie
• Schoolsituatie
• Noem zijn voetbalkwaliteiten
• Noem zijn persoonlijke kwaliteiten
• Benoem zijn ontwikkelpunten
• Benoem zijn persoonlijke valkuilen

Dit zijn voetbalkwaliteiten, maar kunnen ook
persoonlijke kwaliteiten zijn
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VOORBEELD BUITEN HET VELD
Het A-B-C stimuleren via whatsapp
Redenen om whatsapp te gebruiken:
1. Communiceren via de telefoon is (voor vooral pubers) een fijne, indirecte, manier,
ze kunnen zich wat gemakkelijker uiten en ze hebben even tijd om over hun antwoord na te denken.
2. Het is krachtig dat je ook een tijd na het directe moment aandacht besteedt aan de speler.
Zo voelt de speler dat je echt betrokken bent en het ook echt meent.
•
•
•
•

•

Stuur een compliment over de wedstrijd (of training)
Vraag aan je speler hoe hij vindt dat hij gespeeld heeft
Feliciteer je speler met zijn verjaardag
(zo vergeet je niemand wanneer het niet toevallig een trainingsavond is)
Stuur korte fragmenten van technieken en/of van de wedstrijd en vraag de speler wat hij er van vindt en hoe hij
dit een volgende keer anders zou kunnen aanpakken
Kom terug op een eerder moment en vraag hoe het gaat:
Ja, het is een investering, het kost
- Blessure tijdens de wedstrijd
tijd en energie. Maar geloof me:
- Begrafenis van een familielid
- Proefwerkweek (als de speler dat met jou heeft gedeeld)
je krijgt er een hoop voor terug
28
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HANDELEN IN DE PRAKTIJK:
ONGEWENST GEDRAG OP HET VELD
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HANDELEN IN DE PRAKTIJK
Voorbeeld:
Tijdens een training verliest een speler
meerdere keren de bal
Na de 3e keer balverlies wordt de speler
boos, en trapt zijn tegenstander na

Wat zou jij doen?

HANDELEN IN DE PRAKTIJK

Tijdens een training verliest een speler
meerdere keren de bal
Na de 3e keer balverlies wordt de speler
boos, en trapt zijn tegenstander na

Had je preventief in kunnen grijpen? Ken je de speler goed genoeg om te weten wat hij zou gaan doen?
Op het moment zelf:
1.

Niks doen is geen optie
Je hebt de verantwoordelijkheid over de veiligheid van het hele team.
Dus het natrappen zorgt voor een onveilige sfeer waardoor je moet ingrijpen.

2.

Wat zijn de afspraken bij ongewenst gedrag? Wat zijn de consequenties?
Mag de speler nog deelnemen aan de training?

3.

Stuur de speler niet naar huis, jij bent namelijk verantwoordelijk en je hebt geen zicht op dat hij goed thuis
zal komen. Geef hem bijvoorbeeld een bal mee om wat voor zichzelf te gaan doen ergens anders op het
veld. Geef het team aan waarom je tot deze keuze bent gekomen

4.

Ga op een rustig moment (bijvoorbeeld na de training) het gesprek aan met de speler

Gesprek met de speler
Vraag aan je speler hoe het met hem gaat, hoe hij in
zijn vel zit en of hij tevreden is over hoe hij heeft
getraind

Dit kan jou veel informatie geven over het ongewenste
gedrag van de speler. Misschien zit hij bijvoorbeeld niet zo
lekker in zijn vel

Vraag aan je speler wat er zojuist gebeurde

Zonder te oordelen. Want misschien heb je dingen niet
gezien of gehoord. Deel eventueel daarna jouw ervaring

Geef de consequenties van zijn gedrag aan

Geef aan waar de grenzen liggen en welk gedrag niet
geaccepteerd wordt

Vraag aan je speler hoe hij het voetballend op had
kunnen lossen, waardoor balverlies voorkomen had
kunnen worden

Hierdoor probeer je hem ook als voetballer verder te
ontwikkelen. Waardoor de kans op meer plezier in het
voetbal vergroot, omdat het hem steeds beter lukt om
bijvoorbeeld minder vaak balverlies te lijden

Sluit het gesprek goed af

Zorg dat jouw speler met een goed gevoel naar huis gaat.
Sluit af met: Een grapje, een compliment, of met dat je er
alle vertrouwen in hebt dat jouw speler na dit gesprek weer
lekker gaat voetballen

EVALUATIE VRAAG

Tijdens een training verliest een speler
meerdere keren de bal
e
Na de 3 keer balverlies wordt de speler
boos, en trapt zijn tegenstander na

Zou je ook aandacht hebben besteed aan de speler die werd nagetrapt?

LEEFTIJDSSPECIFIEKE KENMERKEN

LEEFTIJDSSPECIFIEKE KERNMERKEN

Het is belangrijk om rekening te houden met de ontwikkelfases van spelers; waar bevinden ze zich
en wat betekent dat voor de begeleiding aan jouw team, de inhoud van de training en het coachen
van de wedstrijd?
Natuurlijk ontwikkelt ieder kind zich op een unieke wijze, maar er zijn zeker ook overeenkomsten
tussen jeugdspelers. Het is goed om hiervan op de hoogte te zijn, om jouw aanbod en handelen aan
te passen op de ontwikkelmogelijkheden en plezierbeleving van jouw spelers.
De KNVB heeft deze kenmerken in een overzicht gezet voor elke leeftijdscategorie:
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/trainersinformatie/het-team/kenmerken-perleeftijdscategorie

SAMENVATTEND:
Pedagogiek = opvoeden;
het ontwikkelen van kinderen tot zelfstandige autonome volwassenen

Pedagogisch handelen = handelen om het pedagogisch doel te bereiken;
namelijk het kind begeleiden om zich op een plezierige manier te kunnen ontwikkelen
Wat is nodig om deze begeleiding te kunnen bieden?
1. Zelfreflectie en -beheersing van de trainer
2. Bieden van structuur en het geven van kaders
3. Handelen vanuit het pedagogisch A-B-C
Wat is de opbrengt?
Kinderen nóg meer plezier laten beleven aan het voetballen en
de kans bieden zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen,
als voetballer én als mens.

LEER JOUW SPELER KENNEN, ALS VOETBALLER EN ALS MENS

Dit zijn allemaal jongens van
15 jaar
Aan de buitenkant zie je veel
verschillen, maar aan de
binnenkant zitten die
verschillen ook. Iedereen is
uniek, leer daarom jouw
spelers kennen om het beste
uit hem of haar te halen

John Wooden,
basketball coach

Doel Webinar:
Inspireren en
handvatten bieden
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(EEN DEEL VAN) DE VRAGEN
NAAR AANLEIDING VAN DE WEBINAR

VOORBEELDEN VAN KADERS:
Type afspraken
•Praktische afspraken. Op tijd komen, trainingstijden, afmelden als je niet kunt komen, gewenste kleding,
douchen na de training en wedstrijd.
•Voetbalafspraken. Wisselbeleid, de posities en de opstelling, de rollen in het veld, de seizoensdoelen
en hoe je die als team wil bereiken. Afspraken over materialen. Opruimen van de ballen, pilonnen, hesjes en het netjes
achterlaten van de kleedkamer.
•Gedragsafspraken. Hoe gaan we met elkaar om? Spelers onderling, met jou als trainer, met tegenstanders en de
scheidsrechter. Basisregel: behandel iedereen zoals je zelf behandeld wil worden, rustig en met respect.

ZOU JE DE GESTELDE KADERS OOK BESPREKEN MET ZOWEL OUDERS
ALS KINDEREN? / VANAF WELKE LEEFTIJD KAN JE DAT SAMEN DOEN?
Om ervoor te zorgen dat de afspraken gedragen worden door alle partijen is het goed om ervoor te zorgen dat alle
partijen inbreng hebben bij de totstandkoming. In alle leeftijdscategorieën geldt: laat de spelers zelf meedenken over
de afspraken. Niet op het moment dat een ongewenste situatie zich voordoet, maar aan het begin van het seizoen,
zodat geen individuele speler denkt dat het over hem alleen gaat, het zijn namelijk teamafspraken.
Betrek ook zeker de ouders erbij, zodat zij begrijpen wat jullie hebben afgesproken en zij het ook kunnen ondersteunen

KINDEREN EN OUDERS HEBBEN VAAK DE NEIGING OM
(SPELERS) TE VERGELIJKEN EN DIT IS NIET ALTIJD IN FUNCTIE
VAN HET OPVOEDEN... HOE KUN JE HIER ALS TRAINER ZO GOED
MOGELIJK MEE OM GAAN
Dat kinderen zich onderling vergelijken met elkaar is iets dat hoort bij hun ontwikkeling. Dit is ook waar pestgedrag
kan ontstaan, omdat ze verschillen tussen elkaar gaan zien. Het is jouw taak als trainer-coach dat je weet te
benoemen dat kinderen allemaal iets mee brengen dat van belang is voor het team.

Benoem (waar nodig ook in groepsverband) wat ieders toegevoegde waarde is.
- Dit vergroot de onderlinge waardering naar elkaar (wat voor jonge kinderen wel lastig is)
- Dit vergroot het zelfvertrouwen van iedere speler, waardoor ze zich beter staande kunnen houden wanneer
andere spelers hem plagen of misschien zelfs pesten
* Wanneer pestgedrag aan de orde is grijp je terug op de gemaakte (gedrags)afspraken
Dat ouders kinderen met elkaar vergelijken is een ander verhaal. Ouders die kinderen onderling vergelijken zijn
resultaatgericht. Dat slaat terug op de wens/ambitie/verwachting van ouders om te willen presteren (winnen, ‘messi’
van hun kind maken). Daar kan ik een hele aparte webinar aan wijden.
Vooraf met elkaar dit bespreken tijdens een ouderbijeenkomst is een goed begin. Dan kan je, wanneer je hoort dat
ouders kinderen vergelijken, terug komen op de gemaakte afspraken. Maar nogmaals, dit antwoord is eigenlijk te kort.

HANGT HET HANDELEN NIET AF VAN HET NIVEAU VAN DE GROEP? /
IS HET NIET ZO DAT JE ELK KIND OP EEN ANDERE MANIER MOET
BENADEREN?
Nee. Hoe je verantwoord handelt richting kinderen is voor ieder kind gelijk. Onderling of in een bepaalde
periode kunnen er verschillende accenten worden gelegd, ieder kind is tenslotte uniek. Maar dit is ongeacht het
niveau van het kind. Jouw pedagogisch handelen is de basis van hoe je omgaat met kinderen, alle kinderen.
Wel is het natuurlijk zo dat kinderen op een andere manier plezier kunnen beleven. Daar kan je op inspelen door
te kijken naar je groep en individuele spelers, en met ze in gesprek te gaan over wat zij leuk vinden en wat hen
motiveert.
Uiteraard is het ook zo dat het stimuleren van ontwikkeling afhangt van waartoe de groep in staat is. Dus je zult
een goede balans moeten vinden in uitdaging bieden. Maar niet téveel uitdaging, want dat zal het vaak ten kosten
gaan van plezier en zelfvertrouwen. Dus heb je een groep dat op een hoger niveau speelt, dan zal je meer
uitdaging moeten bieden, dan bij kinderen die zich wat minder snel ontwikkelen.
Maar dit bovenstaande zit vooral op het aanbod (hoe bied je het voetbal aan) en de didactiek (hoe leer je de
kinderen voetballen). Hoe je met kinderen omgaat (pedagogiek) is voor ieder kind gelijk, nogmaals, met accent
verschillen, maar niet vanwege verschil in niveau.

MOET JE VERSCHIL MAKEN TUSSEN EEN BVO JEUGDPLOEG EN EEN
AMATEURCLUB, WAT BETREFT PEDAGOGISCH HANDELEN?
Dit is een verlengde van de vorige pagina. Nee, niet op basis van pedagogisch handelen. Want hoe je
verantwoord omgaat met kinderen is voor ieder kind (over het algemeen) gelijk.
Wel heb je binnen een BVO andere uitdagingen, zoals bijv het combineren van school en voetbal, contracten,
meer gericht op prestatie (selecteren, hogere verwachtingen). Dat neemt niet weg dat in de basis het pedagogisch
handelen hetzelfde is als bij een speler van een amateurclub, maar het heeft wel andere accenten.
Over het omgaan met talentvolle spelers, vanuit een pedagogisch perspectief (dus het begeleiden bij de
uitdagingen die sporten op een hoog niveau met zich meebrengen) is ook iets waar een aparte webinar over
gehouden kan worden. Maar belangrijk voor nu is dat in de essentie het pedagogisch handelen niet anders is dan
bij een kind dat speelt bij een amateurclub.

OM SPELERS FOUTEN TE LATEN MAKEN, IS DAT OOK
PEDAGOGISCH HANDELEN?
Kinderen maken fouten, dat hoef je niet bewust te creëren (ik weet niet of je dat bedoelde met je vraag)
Het is vooral pedagogisch handelen wanneer je die speler die de fout maakte op een verantwoorde manier
begeleidt. Daarvoor gebruikte ik in de webinar 2 voorbeelden. Bij het onderdeel: Handelen in de praktijk:
op het veld, wat wellicht inspiratie geeft voor de begeleiding van jouw spelers.

KAN PEDAGOGISCH HANDELEN OOK WRIJVING GEVEN? DIT OMDAT ONTWIKKELEN
NAAR EEN HOGER NIVEAU NIET ALTIJD MAKKELIJK EN LEUK IS?
Leren kan zeker wrijving geven, leren is namelijk niet altijd leuk. Maar niet perse is dan het pedagogisch handelen dat
wrijving geeft, maar eerder of het genoeg plezier geeft, en de kinderen gemotiveerd blijven om het te blijven proberen.
Bij pedagogisch handelen is het jouw taak om kinderen te helpen ontwikkelen. Dus wanneer je merkt dat het te hoog
gegrepen is voor het kind wat je van hem vraagt, dan zal je het doel wat moeten bijstellen, om te zorgen voor een
betere balans tussen uitdaging en succes ervaren.

Een beetje wrijving tussen uitdaging en succes ervaren is overigens geen probleem. Daarmee leer je een kind
bijvoorbeeld ook vaardigheden als doorzetten. Wat een mooie kwaliteit is wat je in de sport kan leren.
Maar het gaat er wel om dat je dit goed begeleidt.

SPARTA WERKT SAMEN MET AJAX IN DE JEUGDOPLEIDING,
WORDT HET VERSCHIL IN CULTUUR BINNEN EEN CLUB OOK
MEEGENOMEN OF IS DE PEDAGOGISCHE AANPAK PRECIES
HETZELFDE?
Wat pedagogisch handelen betreft zou de aanpak precies hetzelfde moeten zijn. Omdat de basisbehoeften, en
het bieden van structuur en kaders de manier lijkt te zijn waarop de kans het grootst is dat kinderen plezier beleven
en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
Dat er daarnaast nog club specifieke accenten kunnen worden meegenomen is natuurlijk geen probleem. Iedere
club heeft zijn eigen identiteit en tradities, en daar moet je trots op zijn en behouden. Maar dit hoeft niet in de basis
een andere handelingswijze richting jeugdspelers te betekenen. Ik zie het zo, je hebt een basislaag, van hoe je
verantwoord omgaat met kinderen, en daar omheen heb je aspecten die je toevoegt vanuit de eigen clubcultuur.
En om het door te trekken, je kunt ook het A-B-C hanteren in hoe je omgaat met trainers binnen een club. Dus voelt
een trainer de ruimte om zelf keuzes te (mogen) maken (autonomie), voelt hij zich onderdeel van de club (binding)
en heeft hij het gevoel iets bij te dragen aan die club (competentie). Maar dat is even een zijstap en niet waar de
webinar perse over ging. Maar het kan wel te maken hebben met de clubcultuur (in hoe je met elkaar omgaat bijv).

HOE LEID JE JONGE TRAINERS OP OM PEDAGOGISCH TE
HANDELEN, TUSSEN DE 14 – 18 JAAR?
Dat is een interessante discussie. Want zoals bij meerdere sporten worden jonge trainers vaak ingezet
op de jongere teams. Het probleem is (wat ik ook in mijn webinar kort heb aangehaald) om bewust te kunnen
handelen, heb je zelfreflectie nodig. En zelfreflectie is in de leeftijdsfase 14-18 nog heel hard in ontwikkeling.
Daarom is het ingewikkeld voor deze jonge trainers om al heel goed te weten wat ze goed kunnen, waar hun
valkuilen liggen, etc. Concreet gemaakt: Bijvoorbeeld wat straal ik uit in mijn non-verbale communicatie, hoe zorg ik
dat ik duidelijk ben maar niet direct te streng ben en overga op straffen, etc. Sommige jonge trainers weten en kunnen
dat van nature, anderen leren het door “vallen en opstaan” (maar zitten nog midden in dit proces).
Het is niet zo dat deze jonge trainers niet in staat zijn om training te geven, maar ze hebben nog wel veel begeleiding
nodig. Zinvol is om ze mee te laten kijken bij wat meer ervaren trainers. Maar ook wat Bianca Hamstra in haar filmpje zei,
is dat er begeleiding nodig is om te zorgen voor bewustwording bij trainers over hun eigen handelen. Het helpt dan zeker
wanneer je in deze begeleiding richting de trainer het ABC toepast, zodat het voor hun een herkenbare methode is.
Daarnaast denk ik dat het aanbieden van concrete handelingen kan helpen om deze jonge trainers het verschil tussen
goed pedagogisch handelen en minder goed pedagogisch handelen te laten inzien. Zoals de twee voorbeelden die ik in
de webinar heb gebruikt. Laat trainers ook goed weten wat de opbrengst is, waarom zou je pedagogisch moeten
handelen; waarom is dat van belang en wat levert het op?
En tot slot kan het helpen om het gesprek aan te gaan wat voor hun een goede trainer-coach moet kunnen, zodat ze zich
er een voorstelling van kunnen maken, vanuit wellicht hun eigen ervaring als speler.

KAN DE KNVB VAN HET ABC OOK INFOGRAPHICS MAKEN, ZODAT
WE DEZE MET DE TRAINERS (OUDERS) KUNNEN BESPREKEN?
Die infographic is er, evenals een filmpje. De infographic kan ik alvast delen:

