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Sociale veiligheid
Themagericht trainen/ coachen van 6 t/m
12 jarigen

Initiatiefnemer

wg Veilig en Gezond Sporten
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Dianne Snijders (VVVirtus Zevenbergen)
Ineke van der Hoek (hockeyclub Z’bergen)
Arno Yarzagaray, Karate Moerdijk
Anton Rijnart (LR en PC Prinses Irene)
Marion van de Zande (Meer Moerdijk)
Joyce Bax (Meer Moerdijk)
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Doel van het project
Pedagogisch sterke trainers voor enerzijds een veilig sportklimaat en anderzijds
weerbare kinderen.
Kennisoverdracht bij trainers die geen of geringe pedagogische achtergrond hebben maar
wel voor een groep staan van 6 t/m 12 jarigen met drie pijlers:
1. Bewustwording van hun visie op de rol van een trainer
2. Leren van vaardigheden om tijdens trainingen plezier en zelfvertrouwen te

bevorderen
3. Leren van vaardigheden om sporters zelf-ontdekkend te laten leren tijdens

trainingen
Borging: na deze training is er begeleiding mogelijk door Karate Moerdijk (Arno
Yarzagaray)
Omschrijving van het projectidee
Een coach/trainer kan meer bieden dan alleen de technische vaardigheden van de
betreffende sport. Het gaat er niet alleen om hoe een pupil een pass moet geven of in
welke hoek de bal moet. Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar leren op de
sportvereniging allerlei vaardigheden die ze kunnen gebruiken op school, thuis en later in
hun verdere leven. De toegevoegde waarde van een sportvereniging en een coach ligt niet
in de medailles, maar in de maatschappelijke functie. Sport is na het gezin en school het
derde opvoedmilieu voor kinderen. De rol van de trainer mag niet onderschat worden.
Trainers zijn rolmodellen, alleen zijn zij daar zelf niet altijd van bewust
Met de bijscholing “Themagericht trainen en coachen van 6-12 jarigen” leren trainers en
coaches om zowel sportieve als pedagogische thema’s in de trainingen te verwerken en
samen met het kind te ontdekken wat ze allemaal al kunnen en willen leren. Als coach heb
je een belangrijke tool in handen om het zelfvertrouwen van de sporters te vergroten.
Natuurlijk houd je als trainer van je sport en wil je die liefde graag overdragen. Maar je
hebt ook de kans om aan de trainingen een extra dimensie te geven en echt iets aan het
leven van de sporters toe te voegen. Belangrijke onderdelen van de scholing zijn: plezier,
positieve aandacht, gezamenlijk doelen stellen en zelf-ontdekkend leren. Kinderen worden
zich bewust van wat ze leren en bereiken.
Doelgroep(en)
Trainers die training geven of een coachende rol hebben en/of lesgeven aan kinderen
tussen de 6 en 12 jaar oud.

Locatie/projectgebied
Geschikt voor alle sportverenigingen binnen de gemeente Moerdijk

Hoe wordt bijgedragen aan de doelen van het sportakkoord?
Met deze bijscholing wordt bijgedragen aan het vergroten van de sociale veiligheid en
draagt bij aan een veilig pedagogisch sportklimaat.

Planning
Activiteiten
Training: Themagericht trainen/
coachen van 6 t/m 12 jarigen
Je kan je aanmelden met meerdere
personen van één club. Er moeten
minstens 10 personen zich hebben
aangemeld om de training te laten
plaatsvinden.

Wanneer
Nader te bepalen

Wie
NIVM
Wouter Schols is
kerndocent van de
Academie voor
Sportkader. De
bijscholingen zijn
allemaal sporttak
overstijgend
Karate Moerdijk
(expertise op het
gebied van
weerbaarheid)

Borging: na de training is begeleiding
mogelijk om de verantwoordelijke binnen
de vereniging te begeleiden (bijvoorbeeld
in de vorm van meedenken, helpen bij
een training of de groep trainers bij
elkaar brengen). Ook kan er een lerend
netwerk opgezet worden als daar
behoefte aan is om het delen van
ervaringen te faciliteren.

Kosten
Themagericht trainen/ coachen van 6 t/m 12 jarigen
https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/
coachdecoach-ask

Gratis via NOC*NSF
(via landelijk budget
Sportakkoord)

Ruimte: Doyo Karate Moerdijk

Borging door Karate Moerdijk
(Kosten zijn een schatting, facturering vindt plaats nadat
inzet is verleend. Wanneer we verwachten dat de kosten
hoger worden, vindt er eerst overleg plaats in de
Stuurgroep).
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