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• Awareness: verandering in jeugdsport is nodig….

• Aanreiken van handvatten voor een lerende omgeving: 
pedagogisch sportklimaat als basisvoorwaarde

• Enthousiasme: om vanuit je eigen context meer te verdiepen in 
een pedagogisch sportklimaat  

Doelen workshop

Nederlands beleid: van VSK naar positief 

sportklimaat naar pedagogisch sportklimaat
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Genoeg bewijzen…. 

De believers…. 
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zelfvertrouwen

samenwerken

omgaan met winst en verlies

zelfwaardering

teamgeest

fair play

morele vorming leerprestaties

verantwoordelijkheidsgevoel

gezondheid sociale integratie

(pro)sociaal gedrag

MITS...

De andere kant van sport…. 

Via social media
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Negatieve Consequenties…

• Drop-Out 
• Overtraining
• Blessures
• Burnout
• Doping

• Psychosomatische gezondheidsklachten 
(hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen)

• Angst, depressies, suïcidale gedachten
• Lage zelfwaardering
• Gevoelens van eenzaamheid, isolement
• Verslechterde schoolprestaties
• Verslechterde sportprestaties 
• ‘verandering’ karakter

Meer problemen in jeugdsport  

Afname motorische vaardigheden

40 % 20 % 40 %

2006: Onder gemiddeld

61 %

Gemiddeld 

%13

Boven gemiddeld

26 %

Huidige 

situatie

30 jaar 

geleden

Lage 

score

Hoge 

score

Massale dropout tijdens puberteit
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Houston, 
we have 
a 
problem!
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Dit is afhankelijk van de context waarin sport wordt gegeven

Context moet passen bij de ontwikkeling van jeugdigen

Daarover gaat pedagogiek en een pedagogisch sportklimaat.

Wetenschappelijke definitie is niet eenduidig …

Fysieke en psychische veiligheid

Passende structuur 

Ondersteunende relaties 

Ergens bijhoren

Goede omgeving 
creëren

Psychologische 
basisbehoeften

Ethiek en 
integriteit

Interactie individu met 
omgeving

Positieve sociale normen

Zorgzaam 
klimaat 

Ontwikkelingsgericht 
klimaat 

Motivationeel         
klimaat 

Zelfeffectiviteit 

Competentie 
ontwikkeling 

Koppeling 
opvoedingsmilieus 

Competentie 

Autonomie 

Relatie 

Gevoel van veiligheid

Waardering en respect

Support

Uitnodigen tot

Theoretische factoren / aandachtspunten

Onafhankelijkeheid

Wet en codes

Machiavellisme

Individuele en sociale zorg

Coaching style

Sociaal veilig      
klimaat 
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Hoe definieren we een  pedagogisch sport klimaat?

Een Pedagogisch Sport Klimaat = een positief veilig leer klimaat
waarbij we jeugdigen helpen ontwikkelen in en door sport, welke
theoretisch kan worden onderscheiden in vier pilaren. 

Het Pedagogisch Sportkompas 

Ontwikkelingsgericht
klimaat

Motivationeel 
klimaat

Zorgzaam
klimaat

Sociaal Veilig
Klimaat

Didactiek

Relationeel

Kind zijn Leren

Wat Hoe

Interesse Respect

Pedagogisch Sportkompas (conceptueel model)
Dr. Nicolette Schipper van Veldhoven, 2020 
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Didactiek

Relationeel

Kind zijn Leren

Sport als startpunt - interactie
individu met sport omgeving

✓ Ken je vak

Een goede omgeving creëren 

✓ Ken je sporters
✓ Bewaar kalmte
✓ Betrek ouders

Mindset / psychologische 
basisbehoeften

✓ Uitnodigende houding
✓ Geef het goede voorbeeld
✓ Gebruik verschillende coaching 

methoden

Ethiek en integriteit

✓ Coaching stijl gericht op 
vertrouwen en veiligheid

Motivationeel

Sociaal Veilig

Kind Centraal
(autonomie, 
holistisch) 

Ontwikkelings
gericht

Zorgzaam

Pedagogisch Kompas in Sport

1. Kind Centraal

2. Ben Holistisch

3. Ben inclusief

4. Maak het leuk en veilig

5. Prioritiseer de liefde voor sport

7. Ouders positief betrekken

6. Focus op fundamentele vaardigheden

8. Plan progressive programma’s

10. Gebruik de competitie ontwikkelingsgericht

9. Gebruik verschillende coachmethoden
om leren te bevorderen

Interpersoonlijke kennis

Motivationeel

Sociaal Veilig

Kind Centraal
(autonomie, 
holistisch) 

Ontwikkelings
gericht

Zorgzaam

Pedagogisch Kompas in Sport

Professionele Kennis

Intrapersoonlijke kennis

Competence Confidence

Connection Character
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Wat betekent dit in de praktijk….

Het Pedagogisch Sportkompas (Engelse ondertiteling) -
YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=TFm3x_g4mUk
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Trainers, coaches;  sporters

Sportclubs: ouders, 
scheidsrechters, 
bestuurders, managers, 
begeleiders van trainers

Beleidsmakers: lokaal, 
nationaal,  internationaal

Meer dan 1,3 miljoen jeugdleden

400.000 trainers/coaches (90% niet opgeleid)

35.000 sportaanbieders

Professionals

21

22



30-5-2022

12

Van onbewust onbekwaam naar ….

Wat is er nodig? Het aangaan van het prachtige risico 
van sport…. 

In een pedagogisch klimaat gaat het om de ontmoeting tussen 
mensen, om de interactie, om het leren omgaan met elkaar. Het vraagt 
om, zoals Biesta (2015) aangeeft om het aangaan van ‘het prachtige 
risico van ...’, het vraagt om ‘virtuositeit’, om mensen met 
‘opmerkingsgaven’ die willen investeren in deze interactie. Daarvoor is 
omgangskennis nodig, kennis van de jeugdige, kennis over de 
pedagogische context van sport zodat we het bewust bekwame 
handelen kunnen ondersteunen. Het vraagt van alle actoren een 
andere kijk op jeugdsport.
Schipper-van Veldhoven, 2016, p.64
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Cultuurverandering nodig…. 

Een complexe opgave…. 

Sportcontext leren 
zien als 

opvoedingspraktijk!
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