IS KIEZEN
VERLIEZEN?
Dat ouders onmisbaar zijn in de sportieve ontwikkeling van hun
kind staat buiten kijf. In de ene sportclub springen ouders meer
in het oog dan in de andere. Soms hebben trainers de indruk te
fungeren als kinderopvang wanneer ouders geen gehoor geven
aan gemaakte afspraken of steeds afwezig blijven in de sportclub.
Andere trainers hebben te maken met ouders die niet weg te
slaan zijn van het sportveld, die de aandacht van de kinderen
afleiden, die kritiek uiten en zelfs agressief gedrag vertonen ten
opzichte van andere kinderen, trainers of scheidsrechters.
Vaak komt dat gedrag voort uit hoge, soms onrealistische
verwachtingen die ouders hebben ten opzichte van hun kind.
Kinderen kunnen daardoor een grote druk ervaren die het
spelplezier en de motivatie vermindert. In alle bovenstaande
gevallen zijn conflicten en teleurstellingen niet veraf.
Een sportclub die een klimaat wil creëren waarin jonge sporters
positief ondersteund worden, zal kiezen voor een aanpak waarbij
ze een realistisch verwachtingspatroon creëert en een optimale
ouderbetrokkenheid realiseert.

FEITEN OF FABELS?
Ouders spelen een grote rol in de sportieve ontwikkeling van hun kind. Ze staan niet alleen
in voor de logistieke ondersteuning zoals de aankoop van sportmateriaal, het vervoer, de
betaling van het lidgeld … maar bepalen mee de motivatie van het kind.
Ouders zijn doorgaans erg trots op de prestaties van hun kind en tonen dat ook. Ze doen
dat bijvoorbeeld door het kind te verwennen bij goede prestaties, lof te spreken over het
kind of toekomstdromen te koesteren. Soms gaan ouders daar erg ver in. Ze zijn er zich niet
van bewust dat hun goed bedoelde gedrag druk legt op hun kind of op de begeleiders in
de sportclub. In hun ogen hebben ze gewoon het allerbeste voor met hun kind.
Kinderen willen ouders niet teleurstellen, ervaren druk om te presteren en zijn bang om
niet aan de gestelde (onrealistische) verwachtingen te voldoen. De lat te hoog leggen, kan
het negatieve zelfbeeld van een sporter versterken, gevoelens van twijfels en onzekerheid
aanwakkeren (faalangst), de sporter in situaties van overtraining brengen of hem zelfs
opgebrand laten geraken. Dit belemmert de plezierbeleving van het kind en zijn psychisch
welzijn bij de sportbeoefening. Een gebrek aan plezierbeleving leidt op lange termijn tot
drop-out, ook bij getalenteerde jongeren. Het is dus belangrijk dat ouders een objectief en
realistisch beeld hebben/krijgen van de mogelijkheden van hun kind.
Trainers en sportclubbestuurders betrekken ouders vaak niet bij het nemen van
beslissingen op en naast het terrein. Nochtans zorgen inspraak en informatie voor meer
betrokkenheid van ouders bij de visie en de werking van de sportclub. Op die manier delen
sportclub, trainers en ouders kennis, inzichten en ervaringen op een positieve manier en
maken ze problemen, twijfels en incidenten met betrekking tot het verwachtingspatroon
bespreekbaar binnen de sportclub. Dit leidt indirect tot een betere afstemming tussen de
soms hoge verwachtingen, de mogelijkheden van het kind en de intenties van de sportclub.
Sommige kinderen die in andere omgevingen geen succes kennen of afgewezen worden,
trachten in de sport de ontbrekende waardering te vinden. Ouders ondersteunen hen
daarin en bij beiden heersen dan ook verwachtingen op dat vlak. Uitingen van extra
trainingsijver en perfectionisme zijn niet veraf.
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DOE-HET-ZELF
Jouw aanpak als trainer heeft een grotere impact op het gedrag en de
verwachtingen van ouders dan je zou denken. Laat je door het gedrag
van de ouders zeker niet verleiden om mee te stappen in het scheppen
of versterken van te hoge verwachtingen. Ouders stemmen hun gedrag
immers vaak af op de eisen die de sportclub stelt. Stel je zelf presteren
en winnen voorop, dan vergroot je het risico dat ouders onrealistische
verwachtingen gaan koesteren.

Tonen dat je als trainer belang hecht aan het leerproces dat sporters doormaken, doe je door:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

zelf voorzichtig te zijn met het praten over resultaten, winst en verlies;
spaarzaam te zijn met te kritische opmerkingen over prestatiegerelateerde zaken;
niet te zeer goede uitvoeringen van anderen te benadrukken;
de progressie van het leerproces en niet van de wedstrijdresultaten in beeld te brengen;
ontwikkelingsdoelen te formuleren in plaats van prestatiedoelen;
verwachtingen te vertalen naar realistische proporties en een haalbaar tijdsperspectief;
sporters tevreden te laten zijn met de geboekte winst, ook al is die klein;
sporters te leren aanvaarden wie ze zijn;
grote en veraf gelegen doelen onder te verdelen in kleine stappen en tussendoelen;
de kleinste vorderingen positief te becommentariëren en beoordelen;
te werken aan het versterken van een positief zelfbeeld door situaties te scheppen waarin
sporters succesbelevingen kennen;
12. correct te reageren op een verhoogde prikkelbaarheid bij sporters die vaak mislukkingen
ervaren of te weinig vooruitgang boeken in het licht van hun verwachtingen of die van hun
ouders of trainers.
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In wat volgt worden twee mogelijke maatregelen beschreven die de te hoge
verwachtingen van ouders in de sportclub kunnen temperen. De eerste maatregel is
het invoeren of optimaliseren van een sporter-volgsysteem, de andere maatregel is
het optimaliseren van de ouderbetrokkenheid in de sportclub.

MAATREGEL 1: SPORTER-VOLGSYSTEEM IN DE SPORTCLUB
Wat?
Een sporter-volgsysteem is een instrument om de ontwikkeling van de sporter op een objectieve
wijze in kaart te brengen en een realistisch beeld te creëren van zijn kunnen. Het kan helpen
uitwijzen of de prestaties te wijten zijn aan talent of eerder aan verschillen in maturiteitsgraad, in
trainingsvolume of sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij sporters die minder uitblinken is het een
manier om na te gaan op welke vlakken bijsturing gewenst is om ook hen te blijven motiveren.
Er is een groot aanbod van zowel eenvoudige als meer uitgebreide speler-volgsystemen op de
markt. Misschien stelt jouw sportfederatie een systeem voor, maar je kan ook zelf op basis van
een aantal zelfgekozen items een eigen opvolging uitwerken zonder dat dit veel kost.
Gevaar?
Trap echter niet in de valkuil om door het gebruik van een volgsysteem nog meer aandacht te
vestigen op prestaties en nog meer druk op te leggen. In volgsystemen worden immers diverse scores bijgehouden (gestalte, gewicht, techniek ...). Het verwerken en interpreteren van
die scores vraagt een kritische ingesteldheid en zicht op het ruimer geheel van de sportieve
ontwikkeling van de sporter. Door bijvoorbeeld te werken met een ‘gemiddelde’ onderscheid
je de groep in zij die hoger scoren dan het gemiddelde en zij die lager scoren. Ouders die graag
vergelijken, voelen zich vaak gesteund door cijfers en gebruiken die informatie om hun verwachtingspatroon te versterken.
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Als je overweegt om een volgsysteem te hanteren, neem dan best volgende elementen in
overweging:
»» Wat is ons doel van het volgsysteem en kunnen we ons doel bereiken met het gekozen
systeem?
»» Wat wordt er geobserveerd en opgevolgd? Richt het systeem zich op scores en resultaten
of bevat het ook de evolutie in de beheersing van technieken?
»» Krijgen elementen als sociale vaardigheden, zelfstandigheid, fair-play… aandacht in het
volgsysteem?
»» Welke objectieve parameters zoals lengte, gewicht, groeispurt… worden opgevolgd en welk
vergelijkingspunt wordt gehanteerd?
»» Wat wordt er over het volgsysteem en de resultaten gecommuniceerd naar de sporter en de
ouders?
»» Bij de bespreking van resultaten is het immers zinvol om een onderscheid te maken tussen
de informatie die bedoeld is voor ouders en de gegevens die voor trainers en medewerkers
in de club bedoeld zijn.
»» Een speler-volgsysteem biedt mogelijkheid om heel doelgericht op ieders niveau te oefenen
en te differentiëren.
Hanteer voldoende flexibiliteit wanneer een speler-volgsysteem dient als basis 		
voor groepsindeling of speelselectie en dit in overleg met andere betrokken 		
trainers.
Vermijd ook dat een speler-volgsysteem leidt tot een indeling in bevoordeelde 		
(beter begeleide) en benadeelde (minder goed begeleide) groepen.

Hoe?
Een volgsysteem is maar nuttig als op regelmatige tijdstippen nieuwe gegevens aan het dossier
van de sporter worden toegevoegd en de trainer er ook doelgericht gebruik van maakt. De
informatie kan op meerdere manieren verzameld worden.

Methode

Hoe

Context

Aard info / opmerkingen

Mondelinge communicatie Actief luisteren (interesse, tijd,
Informeel (kleedkamer, veraandacht, gericht vragen stellen) plaatsing)

Mate van plezierbeleving
Eigen mening over begeleiding…

Observatie

Aandacht besteden aan
(non-) verbaal gedrag

Uitspraak, reacties, feedback…
Gedragingen

Vragenlijst

Reeks vragen met meerkeuzeBegin en einde van seizoen
of open antwoordmogelijkheden

Participatiemotieven, plezierbeleving…
Mogelijk alternatief voor het gesprek

Statistische gegevens

Cijfergegevens i.v.m. specifieke
activiteiten

Na trainingen, na specifieke
activiteiten

Frequentie aanwezigheden
Aantal uitvallers

Meting

Algemene tests

Tijdens trainingen

Sportspecifieke tests

Tijdens trainingen

Lichamelijke basiseigenschappen
(bv. met hartslagmeter, 12-minutenloop…)
Technisch-tactische vaardigheden

Trainingen, competities,
activiteiten buiten de sportclub
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MAATREGEL 2: OUDERBETROKKENHEID OPTIMALISEREN
Hoe?
Uitwisselen van informatie met ouders beperkt zich best niet tot een informatieavond of
brochure bij de start van het seizoen. Bouw een communicatiesysteem uit waarbij ouders en
trainers op regelmatige basis verwachtingen en interesses kunnen uiten en informatie krijgen
die hen een vollediger beeld van de sporter geeft. De uitwisseling van informatie kan betrekking
hebben op:
»» de praktische afspraken in de sportclub, o.a. over planning van trainingen en activiteiten;
»» de aanpak die trainers hanteren, o.a. over trainingsinhoud en sporter-volgsysteem;
»» selectiewijzen voor wedstrijddeelname (bv. wie traint mag spelen, bij gebrek aan fair-play
speel je niet, er worden geen spelers met blessures opgesteld … );
»» de haalbaarheid en bijstelling van verwachtingen van ouders en ambities van sporters;
»» de rol van de sportclub, trainers, ouders en sporter in de realisatie van verwachtingen;
»» het gedrag van de sporter in de club, thuis, op school en andere omgevingen;
»» de wijze waarop ouders contact kunnen opnemen bij vragen of klachten.
Contact met ouders kan formeel gebeuren via oudervergadering, gesprek, infosessies, website,
briefjes ... Een vertrouwensband met ouders opbouwen, vereist echter ook informele contacten
tussen ouders, trainers en eventueel jeugdsportcoördinator op trainingen en wedstrijden.

Tips voor informele contacten:
»»
»»
»»
»»

Maak duidelijk dat ouders gehoord worden en dat hun mening telt.
Benader ouders op een positieve wijze en houd rekening met verschillen tussen ouders.
Laat je niet afschrikken door een andere taal of cultuur.
Laat je door opdringerige ouders niet verleiden tot het maken van beloftes of snelle
oplossingen die aansluiten bij hun wensen maar die je niet waar kunt maken.

Tips voor formele contacten:
»» Het gesprek met ouders over de sportieve mogelijkheden van hun kind is een moeilijk
gesprek als ouders te hoge verwachtingen koesteren. Het beoordelen van talent is geen
exacte wetenschap en de sportieve carrière van een jongere is moeilijk te voorspellen. Het
doel van het gesprek moet zijn om het kind in de sportclub op het juiste niveau te laten
sporten zodat de plezierbeleving centraal staat.
»» Wees objectief en eerlijk.
»» Deel beslissingen correct mee, maar argumenteer goed de keuzes van de sportclub.
»» Geef ouders de tijd om hun emoties kwijt te kunnen als ze teleurgesteld zijn.
»» Geef ook de positieve punten van de sporter mee.
»» Laat het belang en welzijn van het kind primeren op wensen, belangen van ouders of sportclub.
»» Motiveer kinderen en jongeren blijvend, ongeacht hun talent.
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INSPIRATIE UIT HET VELD
VLP TALENTENPLAN

Het talentenplan van de Vlaamse Liga Paardensport heeft bijzondere aandacht voor de
ouders van de ruiters die deel uitmaken van het talententeam. De ouders worden zoveel
mogelijk betrokken bij de verschillende facetten van de begeleiding van hun kind waardoor
verwachtingen binnen de juiste perspectieven worden geplaatst.
»» Tijdens de trainingen van het talententeam wordt een bespreking gehouden samen met de
ouders over de vorderingen van de ruiter.
»» De VLP voorziet een individuele mentale begeleiding voor elke ruiter. Indien de
sportpsycholoog dit wenselijk acht, worden de ouders hierin betrokken.
»» De VLP organiseert informatieavonden voor ruiters samen met hun ouders. Deze sessies
bevatten zowel praktische informatie als adviezen in functie van een optimale begeleiding.
»» Onder andere volgende elementen komen aan bod:
Selectievoorwaarden en praktische afspraken voor wedstrijden.
Schets van de evolutie van kind tot volwassen topsporter met specifieke kenmerken
en moeilijkheden per leeftijd en ontwikkelingsstadium.
Advies voor ouders over hoe omgaan met en reageren op positieve en negatieve
emoties tijdens wedstrijden.

EEN SPORTER-VOLGSYSTEEM IN HET ZWEMMEN
Het sporter-volgsysteem in de zwemschool van Leuven Aquatics heeft een kindgerichte aanpak
waarbij aandacht is voor de feedback aan ouders over de mogelijkheden van hun kind. Dit
voorkomt dat ouders de lat te hoog leggen.
»» Per niveaugroepje (gekleurde badmutsen) zijn doelstellingen afgebakend die op
verschillende momenten geëvalueerd worden. Na de eerste lesperiode wordt de eerste
kolom bolletjes ingekleurd, na de tweede lesperiode de tweede kolom (zie afbeelding
hieronder). Bij de eindevaluatie wordt de derde rij gekleurd.
»» Een volledig ingekleurd bolletje betekent dat de doelstelling bereikt is, een half gekleurd
bolletje betekent dat aan deze doelstelling nog gewerkt moet worden.
»» De lesgever noteert op zijn overzichtsblad extra informatie bij een half gekleurd bolletje
waarom deze doelstelling als “niet bereikt” werd beschouwd. Ouders kunnen de lesgevers
aanspreken voor bijkomende informatie.
»» De overgang naar een volgend groepje wordt flexibel toegepast. Zo kan een kind dat een
bepaalde doelstelling niet volledig bereikt, toch naar een volgend niveaugroepje, waar het
extra wordt begeleid op dat werkpunt.
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AFLOSSINGSWERKING IN AVT
AVT heeft een werking rond de atletiekdiscipline aflossingen. Een groot aantal kinderen en
jongeren neemt aan de trainingen en wedstrijden deel. Iedereen kan meedoen is het motto.
Aflossingen betekent echter ploegjes, selecteren en samenstellen, voortdurend kiezen
tussen wie bij wie, wie wel wie niet, presteren of fun … Centraal in deze aflossingswerking
staan samenhorigheid tussen de kernen en een uitstraling van verbondenheid onder één
AVT-vlag. AVT streeft hiermee vooral ook andere waarden na dan enkel presteren. Hoe dan
ook roepen deelname en keuzes veel verwachtingen op bij AVT, de kernen, de kerntrainers,
de aflossingstrainers en de ouders. Er zijn heel duidelijke richtlijnen opgesteld (o.m. via
een aflossingsreglement) en een goed georganiseerde communicatie opgezet (o.m. met
aanspreekpersonen) om voorwaarden, de taakverdeling en de doelstellingen aan de ouders,
atleten, trainers en clubkernen duidelijk te maken en alle verwachtingen te kanaliseren en
op te vangen. De aflossingstrainers houden de vorderingen van de atleten bij (zowel op
sporttechnisch als gedragsniveau) d.m.v. een sporter-volgsysteem.
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MEER WETEN?
»» Ouders & clubs: één doel?! Ouderbetrokkenheid stimuleren in jeugdsport.
Lambrechts J., Van Crombrugge H.; HUBrussel; 2013
»» Mentale en sociale vaardigheden in de jeugdsport.
Blondeel B.; Academia Press; 2008
»» Jeugdsportcoördinator, vervolgmodule.
Termont K., Sleurs T., Blondeel B.; VTS; 2013
»» Naar een positief sportklimaat: Plezier in sport voor iedereen.
Stichting NSA; 2012
»» Jeugdsport een verhaal apart. Werkboek voor de sportvereniging.
Buisman A., Middelkamp J.; Elsevier Gezondheidszorg; 2001
»» Sportclubs die winnen: omgaan met de diversiteit vandaag en morgen
»» De 8 VZW’s. www.de8.be
»» www.sportalliantie.nl
»» www.klasse.be/ouders/20507/sportoudersactie
»» www.geefkinderenhunspelterug.nl
»» www.bloso.be/topsport/sportwetensch_ondersteuning/Pages/ TopOuders.aspx

