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Hoe werk je met een keuzedeel?
In iedere opleiding volg je een aantal keuzedelen. Ze zijn bedoeld om je beter op de arbeidsmarkt
voor te bereiden. Je school bepaalt het aanbod waaruit je kunt kiezen en wanneer je zo’n keuzedeel
kunt volgen.
Hoelang je aan een keuzedeel werkt, varieert: 240, 480 of 720 studiebelastingsuren (SBU). Die
informatie vind je in de inleiding Over dit keuzedeel, waarmee elk keuzedeel begint.
Waar en wanneer je aan een keuzedeel werkt, bepaalt je school. Dat kan op school zijn, op je
stageadres of thuis. Meestal zal het een mix van deze drie zijn.

Inleiding
Een keuzedeel van Edu’Actief begint met een introductie. Dat kan naast een korte inleiding
bijvoorbeeld een filmpje zijn over iemand die binnen zijn werkveld te maken krijgt met de inhoud
van dit keuzedeel. Vervolgens vind je vermeld uit welke onderwerpen (leereenheden) het keuzedeel
bestaat.

Uitdaging
In elk keuzedeel werk je stap voor stap toe naar een eindopdracht: de uitdaging, waarvoor je de
stof van het gehele keuzedeel gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan om de verzorging van een
wijnproeverij met bijpassende hapjes, een compleet ondernemersplan voor een startup, een gevuld
zorgdossier waarin je hebt gedocumenteerd welke begeleiding je een cliënt hebt gegeven en wat
de resultaten waren, etc. Je werkt in een aantal stappen naar de eindopdracht toe. Elke stap levert
per leereenheid ten minste één beroepsproduct op, dat wil zeggen een document, een (video)verslag
van een gesprek of een fysiek product zoals je dat ook in de beroepspraktijk maakt. Dat kan
bijvoorbeeld een wijnkaart zijn of het financiële hoofdstuk van een ondernemingsplan.

Resultaten
Daarna vind je een beschrijving van de doelen waaraan je gaat werken: een opsomming van de
resultaten aan het eind van het keuzedeel.

Beoordeling
Je werkt individueel en soms samen met medestudenten aan je opdrachten. De beoordeling van
je werk gebeurt op verschillende manieren en momenten. Het kan zijn dat je een of meer
kennistoetsen maakt die mee tellen in de eindbeoordeling. Je zult ook een beoordeling krijgen
van de beroepsproducten die je tijdens dit keuzedeel oplevert. En natuurlijk wordt je eindopdracht
beoordeeld. Je vindt de beoordelingscriteria telkens kort beschreven in de inleiding Over dit
keuzedeel op elke leereenheid. Hoe zwaar een onderdeel meetelt, hoor je van je docent.

Oriëntatieopdrachten
Voordat je met de eerste leereenheid van een keuzedeel begint, maak je een aantal opdrachten
waarmee je je nader op de stof oriënteert. Zo verken je het terrein van dit keuzedeel.

Bronnen en verwijzingen
In dit keuzedeel vind je verwijzingen naar bronnen. Deze kun je herkennen aan een icoontje. Dit
kan een theoriebron zijn, een internetlink of een filmpje. Zo zien de icoontjes eruit:

Internetsite

Theoriebron
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Filmpje

De theoriebronnen op alfabetische volgorde vind je na de opdrachten in dit boek. Je kunt de
inhoudsopgave gebruiken om de juiste bronnen snel te vinden.

Let op!
Bronnen worden op verschillende manieren bij de opdrachten aangegeven:
1. bron voor een opdracht.

In dit geval is de theoriebron van toepassing op de daaropvolgende opdrachten.
2. bron in een opdracht.

In dit geval is de theoriebron alleen van toepassing op deze specifieke opdracht.
Wordt er in een opdracht geen bron aangegeven, maar heb je wel bepaalde informatie nodig, dan
zoek je de informatie in een van de eerder genoemde bronnen binnen deze leereenheid.

De video’s, rollenspelen, formulieren, weblinks en bronnen kun je vinden in de digitale leeromgeving.
Hier vind je ook de digitale versie van dit keuzedeel.

Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
Volg de stappen om toegang te krijgen tot het digitale lesmateriaal.

Voor het gebruik van de digitale leeromgeving heb je een tablet, computer of mobiele telefoon
met internettoegang nodig. Je werkt je opdrachten uit op papier of digitaal.
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1. Over dit keuzedeel

Over dit keuzedeel

Inleiding
Er moet veel gebeuren om een sportvereniging draaiende te houden. Denk aan het maken van
een goede teamindeling, het verzorgen van goede trainingen, het organiseren van een toernooi,
het werven van nieuwe leden, het onderhoud van de accommodatie, het zoeken van sponsors, een
goede omzet in de kantine halen enzovoort, enzovoort.
Maar daar komt nog wat bij! Steeds vaker wordt van de vereniging ook een opvoedende rol
gevraagd. Of er wordt verwacht dat de club ook maatschappelijk actief is, bijvoorbeeld samenwerkt
met een school of zorginstelling. Op de websites van gemeentes, sportbonden en verenigingen
zijn dan ook vaak de volgende kreten te lezen: "Sport is een leerschool voor het leven", "Een club
is meer dan een club", of: "Meer dan sport alleen", of: " En inderdaad: sporten bij een club kan
ook echt meer zijn dan alleen een gezonde vrijetijdsbesteding."
Maar wat de club ook allemaal wil en moet, het begint met plezier. Sportplezier! Het plezier van
een F-pupil die voor het eerst een echte wedstrijd mag spelen, het plezier van een groep jonge
stuiterballen op de turnmat, het plezier van een groep pubers die op de sportclub hun energie
kwijt kunnen, het plezier van een groepje mannen op leeftijd die nog altijd denken dat ze zo snel
zijn als vroeger.
Dan gaat het niet alleen om plezier voor de toppertjes die altijd al alle aandacht krijgen, of de
haantjes-de-voorste en de showbinken. Het gaat er juist om dat iederéén zich prettig voelt op de
club en plezier kan hebben. Dus ook de minder getalenteerde, het verlegen kind, de sporter met
niet-Nederlandse achtergrond, de buitenbeentjes. Iedereen!
Dat kan alleen als er op de hele club een veilig en plezierig sportklimaat is: tijdens wedstrijden, op
de trainingen, in de kantine, in de kleedkamers, in de auto op weg naar de uitwedstrijd.
In dit keuzedeel leer je hoe jij als beginnend trainer-coach een veilig en plezierig sportklimaat kunt
creëren en hoe jij anderen kunt helpen dit ook te doen. Denk aan andere trainers, coaches en
begeleiders, maar denk ook aan het clubbestuur.
Dit keuzedeel bestaat uit drie leereenheden waarmee je in totaal 240 SBU bezig zult zijn:
1. De trainer en een veilig sportklimaat
2. De rol van de verenigingsbestuurder
3. De maatschappelijke rol van de sportclub.

Hoe werk je met een keuzedeel?

Deze module maakt deel uit van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ waar sportbonden
en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid aan werken.
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De uitdaging

Je onderzoekt het sportklimaat op jouw club. Daarbij komen de volgende vragen aan de orde:
• Is het voor iedereen een prettige club? Op welke manier wordt er aandacht besteed aan

sportiviteit & respect?
• Wat doen de trainers en coaches op jouw club om een veilig en plezierig sportklimaat te creëren?
• Wat is de rol van het bestuur en wat doen zij om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt

op de club?
Je onderzoekt ook of de club actief is in de wijk. Denk daarbij aan samenwerking met scholen of
met zorginstellingen. Sommige clubs proberen een ontmoetingsplek voor de bewoners van de wijk
te zijn. Dan vinden in het clubhuis allerlei activiteiten plaats. Je onderzoekt dus ook of dit soort
zaken op jouw club aan de orde zijn. Of misschien gebeurt er nog niets op dat gebied, maar zie jij
wel mogelijkheden om een rol in de wijk te spelen.
Op basis van jouw onderzoek geef je tien tips aan de technische commissie en voor het clubbestuur
verzorg je een presentatie over wat zij kunnen doen om het sportklimaat op jouw club te verbeteren
en/of om maatschappelijk actief te zijn.
Jouw onderzoek (of analyse) en jouw tien tips bespreek je met een paar mensen van de club.
Daarvan maak je een verslag.
Bekijk voor een uitgebreide toelichting de eindopdracht.

De resultaten
- Je kunt bij jouw trainingen en wedstrijden een veilig en plezierig sportklimaat creëren. Daarbij werk

je volgens 'de vier inzichten over trainerschap'.
- Je kunt andere trainers en coaches tips en adviezen geven over hoe zij ook dat gewenste sportklimaat

kunnen creëren.
- Je kunt het verenigingsbestuur adviseren over wat zij kunnen doen zodat iedereen zich prettig voelt

op de club en dat iedereen met plezier kan sporten.
- Je kunt het verenigingsbestuur adviseren over hoe de club in de eigen wijk ook maatschappelijk

actief kan worden.

De beoordeling
• kennistoets
• beoordeling van de beroepsproducten die je oplevert en presenteert
• beoordeling van de eindopdracht

Soms gebeurt de beoordeling alleen door je docent, soms door een jury van mensen uit je school
en het bedrijfsleven. De eindbeoordeling wordt opgenomen als bijlage bij je diploma en kun
je gebruiken voor je cv.
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Veel succes en veel plezier!

1.1 Oriëntatie

Opdracht 1: Waarom stoppen jongeren met sporten?

Bekijk de website bij deze opdracht.

Veel jongeren besluiten om te stoppen met sporten. Daarvoor zijn vaak vier, verschillende redenen.
Deze kun je zien in de afbeelding.

Verschillende factoren waarom jongeren stoppen met sporten.

Verenigingen steken veel tijd en geld in het werven van leden. Vooral in de leeftijd 5 tot en met
10 jaar. Vaak met succes. Helaas stopt een groot deel van de jeugd weer als ze tussen de 15 en 20
jaar zijn. Dat is jammer. In de volgende tabel staat het aantal leden dat in 2013 uitviel bij
georganiseerde sport.

Ledental sportbonden afgezet tegen leeftijdscategorieën.

Waarom neemt het ledental rond de leeftijd van 15-20 jaar enorm af? Geef minimaal drie redenen
die jij kunt bedenken.
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Opdracht 2: Twee toptrainers … twee meningen

Hier zie je citaten van twee toptrainers: Fred Rutten (voetbal) en Roelant Oltmans (hockey). Zij
zitten niet op één lijn. Geef minimaal twee punten waarop zij verschillen.

Fred Rutten: “We moeten terug naar leiderschap en instructie. Deze generatie en ook de volgende
generatie is niet gebaat bij een cultuur van meedenken. Ze hebben veel meer aan instructie,
strakke lijnen, duidelijke kaders. Opleiders moeten er korter bovenop zitten. Richting geven. We
zijn in de vragende sfeer blijven hangen, spelers steeds maar laten meedenken is gedateerd. De
trainer moet de oplossing aandragen en zijn spelers uitleggen hoe zij het probleem te lijf moeten
gaan.”
(Citaat Fred Rutten, ‘Trainen Nederlandse voetballers hard genoeg?’, uit NL Coach, 10e jaargang,
nummer 5 – 2015.)

Roelant Oltmans: Roelant Oltmans geeft aan een ontwikkeling te hebben doorgemaakt van
instructie geven naar “in de dialoog gaan.” In de dialoog ga je met je spelersgroep in gesprek
over bijvoorbeeld het verloop van een wedstrijd of over trainingsdoelen.
“Dit probeer ik bij mijn spelers te stimuleren. Dat is op zich niet zo moeilijk, want zij komen
vanzelf wel met hun opmerkingen, kritiek en feedback; op elkaar, op mij en op de gevolgde
strategie. Ik vond het aanvankelijk zélf moeilijk. Het omslagpunt is voor mij geweest dat ik zelf
ging durven om deze dialoog écht met ze aan te gaan. Dat vraagt een grote stap van de coach.
De indruk kan namelijk ontstaan dat je het zelf niet meer weet en dan de bal bij hen neerlegt.
Stap daar overheen!”
“Wat mij daarbij geholpen heeft, is op de eerste plaats de overtuiging dat deze weg veel meer
oplevert dan wanneer ik alles in mijn eentje sta te vertellen. Het besef dat daar opgeteld voor
zo’n honderd jaar (hockey)kennis en ervaring bij elkaar zit, moet je even laten landen; ervaring
en vertrouwen in jezelf doet de rest. Ook dit is weer zo’n proces dat je niet uit de weg moet
gaan, maar moet opzoeken. Leren om dit te durven. Durven leren!! Leren met elkaar te leren.
Dat is vele malen effectiever en motiverender.”
(Roelant Oltmans, artikel SportknowhowXL op 30-09-2014.)

Opdracht 3: Twee andere toptrainers

Bekijk het filmpje bij deze opdracht.

Bekijk het filmpje hieronder over Louis van Gaal en Willem van Hanegem. Beide trainers begeleiden
de spelers tijdens de wedstrijd op een andere manier. Geef minimaal twee punten waarop zij
verschillen.

Opdracht 4: Jouw eigen favorieten

Je bent als sporter zelf mogelijk nog actief in jouw sport. Daarnaast geef je zelf training. Je hebt
vast al veel verschillende trainers meegemaakt. Waarschijnlijk vond je sommige trainers heel prettig
en andere juist niet.

a. Geef twee voorbeelden van eigenschappen, gedrag en houding, die jij van jouw trainer-coaches
het meest prettig vond en die jij ook wel zou willen hebben. Leg uit waarom.
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b. Geef ook twee voorbeelden van wat jij juist niet prettig vond aan jouw trainer-coaches en
waarvan jij vindt dat jij dat anders wilt doen. Leg uit waarom.

1.2 Eindopdracht Keuzedeel Veilig Sportklimaat

Inleiding
Veel onderwerpen die met een veilig sportklimaat te maken hebben, zijn voorbijgekomen. Je weet
nu wat een veilig sportklimaat inhoudt en kunt aangeven wat de meerwaarde hiervan voor de club
is. Je hebt ook het sportklimaat op jouw club onderzocht. Misschien doet de club er nog weinig
mee. Of doet de club al best veel goed.
Jij gaat op basis van jouw onderzoek een adviesrapport schrijven en bespreken met jouw club.
Hierin geef je advies hoe jouw club kan zorgen voor een (nog) beter en veiliger sportklimaat.

Beroepsproduct
Adviesrapport, met daarin de volgende hoofdstukken:
- inleiding (welke club, wie ben jij, waarom dit rapport, begeleiders en dergelijke)
- analyse van jouw club over de manier waarop ze werken aan een veilig sportklimaat.
- tien tips aan de club over het verbeteren van het sportklimaat
- een gespreksverslag van het gesprek met het bestuur
- een reflectieverslag over het keuzedeel
- slotwoord (dank aan de betrokkenen en dergelijke).

Beoordelingsprotocol - Eindopdracht

Opdracht 5: Deel 1. Adviesrapport

Hulpdocument - Schrijven van een adviesrapport

Schrijf een adviesrapport voor het bestuur van jouw sportclub. In dit rapport geef je tien tips
waarmee de club aan de slag kan voor een nog beter sportklimaat.

Bij het schijven kun je het ‘Hulpdocument schrijven van een adviesrapport' gebruiken. Dit geeft je
handvatten: uit welke hoofdstukken het adviesrapport moet bestaan en hoe je de opdrachten die
je al eerder voor dit keuzedeel gemaakt hebt kunt gebruiken als bijlage(n) bij dit rapport.

Opdracht 6: Deel 2: Gesprek met het bestuur

Bespreek het adviesrapport met jouw begeleider en één of twee bestuur- of commissieleden. Van
die bespreking maak je een verslag. Dit kan schriftelijk of je kunt het gesprek opnemen (audio of
video). Hierin neem je in elk geval het volgende op:
1. een aantal feitelijk gegevens (met wie heb je het besproken?, wanneer, waar vond het gesprek

plaats?, hoelang duurde het gesprek?)
2. hoe zij aankeken tegen jouw analyse van de drie onderdelen (waar waren ze het mee eens?,

waar waren ze het niet mee eens?, wat vonden zij het meest interessant?)
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3. hoe ze aankeken tegen jouw tips en adviezen (welke tips en adviezen vonden ze waardevol
en welke niet?)

4. met welke tip of welk advies volgens jou echt gaat iets gebeuren (denk je dat het kans van
slagen heeft?).

Opdracht 7: Deel 3: Reflectieverslag

In het reflectieverslag evalueer je hoe je de deelname aan het keuzedeel hebt ervaren. Hierbij geef
je aan wat je hebt geleerd en hoe je deze kennis in de toekomst kunt toepassen.

In het reflectieverslag neem je in elke geval het volgende op:
1. Wat vond je van deze eindopdracht? (Wat vond je zinnig en wat vond je minder zinnig?)
2. Ben je tevreden over de analyse uit jouw adviesrapport? (Waarom wel, waarom niet?)
3. Ben je tevreden over de tips en adviezen die je aan de club hebt gegeven? (Licht jouw antwoord

toe.)
4. Hoe heb je het gesprek met het bestuur ervaren? (Waar ben je tevreden over, wat zou je een

volgende keer anders doen?)
5. Noem twee dingen die je door deze eindopdracht geleerd hebt.
6. Wat heb je geleerd van dit keuzedeel in het algemeen? Leg ook de link naar leeractiviteiten

of opdrachten die je in dit keuzedeel hebt gedaan.
7. In hoeverre kun je, wat je geleerd hebt, ook goed toepassen op andere plekken in de praktijk?

Geef twee voorbeelden.
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2. De trainer en een veilig sportklimaat

Inleiding De trainer en een veilig sportklimaat

Inleiding
Jouw rol als trainer houdt veel meer in dan alleen het bijbrengen van technische vaardigheden of
het coachen bij de sportprestatie. Je komt ook verschillende vormen van gewenst en ongewenst
gedrag tegen.
Trainers, spelers of toeschouwers die bijvoorbeeld een scheidsrechter uitschelden, omdat ze het
niet eens zijn met de beslissing. Als trainer kun je hier wat aan doen door mensen bewust te maken
van hun gedrag. Zo werkt het goed om ongewenst gedrag te voorkomen door positief gedrag aan
te moedigen. Of door duidelijke afspraken te maken met spelers en ouders.
Hoe doe je dat? Vier inzichten kunnen je hierbij helpen. Dit zijn structureren, stimuleren, individueel
aandacht geven en regie overdragen. Deze inzichten kun je gebruiken om jouw sporters of hun
ouders aan te spreken op hun gedrag. Zo zorg je er samen voor dat iedereen met plezier kan blijven
sporten.

De resultaten
- Je kunt met behulp van de vier inzichtenkaart jouw eigen sterke en verbeterpunten als trainer

benoemen.
- Je kunt een training geven waarin je de vier inzichten toepast.
- Je kunt een collega-trainer observeren aan de hand van de vier kernkwaliteiten.
- Je kunt een feedbackgesprek voeren met een collega-trainer waarin je hem een passende leeropdracht

kunt meegeven.
- Je kunt het bestuur tips geven over preventief beleid voor trainers.
- Je kunt de stappen beschrijven in het ontwikkelen van een begeleidingsplan voor trainers.

De beoordeling
Bij elke laatste opdracht van de leeractiviteit lever je een beroepsproduct op. Dit beroepsproduct
wordt beoordeeld door de docent. De beoordeling van de beroepsproducten wordt opgenomen
als bijlage bij je eindbeoordeling voor dit keuzedeel en kun je gebruiken voor je cv.

2.1 Leeractiviteit 1 Vier inzichten

Inleiding
Je hebt als trainer veel invloed op het gedrag van jouw sporters. Ben je je hier bewust van? Dan
kun je een positieve bijdrage hebben in de ontwikkeling van jouw sporters. Een sporter die plezier
heeft, durft grenzen te verleggen, is niet bang fouten te maken en leert zodoende sneller.
De ideale trainer doet er dus alles aan om sporters plezier en zelfvertrouwen in de sport te laten
ervaren. Én bij te dragen aan hun ontwikkeling: de sporter staat centraal.

Beoordelingsprotocol - Leerdoelen bij werkproces D1-K1-W1
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Opdracht 1: Ontwikkelkaart

Vier inzichten ontwikkelkaart

Filmpje - Vier inzichten over trainerschap

a. Bekijk het filmpje ‘Vier inzichten over trainerschap’.

b. Vul individueel de ‘vier inzichten ontwikkelkaart’ in.

c. Heb je de kaart ingevuld? Bespreek deze dan met een medestudent en bevraag elkaar over
jullie sterke en verbeterpunten. Geef antwoord op de volgende vragen:
1. Waarom vind je jezelf ergens sterk of minder sterk in? Geef minimaal één voorbeeld van

een (praktijk)situatie waaruit dat blijkt.
2. Benoem minimaal twee punten die je van elkaar kunt leren.
3. Wat kun je doen om aan je verbeterpunt(en) te werken?

Opdracht 2: Afspraken maken

Bron - Structureren

Bron - Voorbeeld gedragsregels

Filmpje - Afspraken maken 6-12 jaar
Filmpje - Afspraken maken pubers

Het eerste inzicht is structureren. Je maakt afspraken en biedt duidelijkheid en structuur. Zo weet
iedereen wat ervan hem of haar verwacht wordt. Bovendien spreek je sporters aan als ze grenzen
overschrijden.
a. Lees de theoriebron ‘Structureren’.

b. Bekijk vervolgens het filmpje ‘Afspraken maken pubers’ of ‘Afspraken maken 6-12 jaar’ afhankelijk
van de doelgroep waar je mee werkt.

c. Maak een document met afspraken die jij zou maken of hebt gemaakt met jouw sporters. Dit
document mag niet langer dan één A4’tje zijn.

d. Orden jouw afspraken naar de onderwerpen uit de theoriebron ‘Structureren’.

e. Van welke soort heb je juist veel afspraken gemaakt? Mis je ook nog afspraken van een soort?
Zorg dat je over elk onderwerp minimaal drie afspraken hebt gemaakt

Opdracht 3: Het belang van plezier

Bron - Stimuleren

Bron - Plezier

Het tweede inzicht is stimuleren. Je bent enthousiast, stimuleert, complimenteert. Je legt vooral
de nadruk op wat goed gaat. Fouten maken mag, want daar leert de sporter van. Heb jij een
positieve manier van coachen? Dan zet jij je sporter aan tot positief gedrag en ontwikkeling.
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a. Lees eerst de theoriebronnen ‘Stimuleren’ en ‘Plezier’.

b. Hierna staan twee stellingen. Geef van beide stellingen schriftelijk aan waarom je het hiermee
eens of oneens bent. Probeer dit te onderbouwen vanuit de informatie die je hebt gelezen.
Stelling 1: ‘Je kunt als trainer iedere sporter   op recreatief én op topniveau   beter maken. Dit
kan zonder ooit te hoeven zeggen dat de sporter iets fout gedaan heeft.’
Stelling 2: ‘Je kunt winnen door de wedstrijd te verliezen.’

Opdracht 4: Een toptraining met plezier

Keycard plezier

a. Lees de ‘Keycard Plezier’.

b. Bereid een training voor waarin je de sporters plezier laat ervaren. Probeer zo veel mogelijk
punten van de keycard terug te laten komen in jouw training. Gebruik voor de training het
lesvoorbereidingsformulier van jouw opleiding.

c. Vraag een praktijkbegeleider of medestudent om jou tijdens de uitvoering van de training te
observeren op basis van de punten op de keycard. De observator kan ook (onderdelen van) de
training op film vastleggen.

d. Na afloop evalueer je de training met jouw observator. Bespreek hierin de volgende vragen:
1. Op welke manier kwamen de punten van de keycard terug in de training? Of wanneer je

een punt niet hebt gebruikt: wat is de reden hiervan geweest?
2. Vraag de observator om jou twee punten te geven die goed gingen en één verbeterpunt.

e. Schrijf van de training en evaluatie een schriftelijk verslag.

Opdracht 5: Leeftijdsspecifieke kenmerken

Bron - Kennis van de doelgroep 6-12-jarigen

Bron - Kennis van de doelgroep pubers

Het derde inzicht is individueel aandacht geven. Je zorgt dat iedere sporter zich gezien en
gewaardeerd voelt. Bovendien probeer je je begeleiding af te stemmen op de leeftijd en het niveau
van de sporter.

a. Lees de theoriebronnen ‘Kennis van de doelgroep 6-12-jarigen’ en ‘Kennis van de doelgroep
pubers’.
Hierin lees je over verschillende kenmerken en ontwikkelingsfasen.

b. Vat dit samen in één tabel. In deze tabel geef je per leeftijdsgroep aan wat de belangrijkste
kenmerken zijn. Daarbij vermeld je ook per leeftijdsgroep welke begeleiding hier het beste bij
past. We onderscheiden hierbij de volgende leeftijdsgroepen: 5-8-jarigen, 8-12-jarigen,
12-14-jarigen en 15-18-jarigen.
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Voorbeeld:

Hierbij past deze
begeleiding

Kenmerken bij deze
leeftijdsgroep

Leeftijdsgroep

5-8-jarigen

8-11-jarigen

11-14-jarigen

15-18-jarigen

Opdracht 6: Zelfvertrouwen en faalangst

Bron - Zelfvertrouwen

Bron - Faalangst herkennen en voorkomen

Jij hebt door je manier van begeleiden invloed op het zelfvertrouwen bij je sporters.
a. Lees de theoriebronnen 'Zelfvertrouwen' en 'Faalangst herkennen en voorkomen'.

b. Schrijf een verslag waarin je antwoord geeft op de volgende vragen over de spelers in jouw
groep:
• Welke spelers in mijn groep geef ik veel aandacht? En wie vergeet ik wel eens aandacht te

geven?
• Maak bij elke speler een onderscheid of je vooral positieve, negatieve of helemaal geen

aandacht geeft.
• Wat is ieders sterke punt? (Dit kan sportief zijn, maar ook iets anders.)
• Wie zou ik iets andere instructie of aanwijzingen kunnen geven, waarmee ik faalangst kan

voorkomen en het zelfvertrouwen kan stimuleren?

c. Werk bij de eerstvolgende training aan het zelfvertrouwen van jouw sporters. Geef elke sporter
individueel een compliment. Verwerk dit in een tabel. Beschrijf de situatie zo concreet mogelijk.
En zorg dat het compliment positief, eerlijk, en concreet is.

Voorbeeld:
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