


TIPS

Spreek uit wat je van sporters verwacht.

Maak afspraken over praktische zaken, zoals waar, hoe 
laat, wie, hoe lang.

Maak afspraken over de omgang met elkaar. 

Vergeet hierbij de ouders niet!

Spreek elkaar tijdig aan als grenzen worden overschreden.

Geef zelf het goede voorbeeld! Kom je afspraken na of  
geef eerlijk aan als iets je niet lukt. 

STRUCTUREREN

AFSPRAKEN MAKEN

- In het begin samen maken
- Positief, simpel, duidelijk en kort

TIP: Maak gebruik van het stappenplan 1e les en gedragscode van Jespo. 

Je maakt afspraken en biedt duidelijkheid en structuur zodat 

iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt.

VASTE PATRONEN IN JE TRAINING

- Opbouw les: warming-up / kern / slotspel of cooling down
- Vast verzamelpunt voor uitleg en materiaal

TIP: concentratie max 7 min/oef en vaak in duo's werken.

WERK NAAR 1 DOEL

- 1 doel per training = duidelijk
- Bij dit doel moet plezier en succeservaring vooropstaan



TIPS

Voorkom algemene complimenten, maar geef gerichte  

complimenten bijvoorbeeld op de uitvoering van een  

specifieke	taak.

Geef ook complimenten wanneer iemand persoonlijke  

vooruitgang boekt of een goede inzet toont.

Maak eerst een compliment en begin dan met de 

 verbeterpunten.

Verpak verbeterpunten als tip of opdracht.

Leg niet teveel nadruk op dat wat nog niet goed gaat. 

Fouten maken mag.

STIMULEREN

COMPLIMENTEREN

Je enthousiasmeert, stimuleert, complimenteert en legt de 

nadruk op wat goed gaat. Fouten maken mag.

- Regelmatig en gemeende complimenten geven
- Concreet & beschrijvend compliment
- Compliment over het gedrag
- Complimenten over zijn/haar proces vergeleken met eigen ontwikkeling

TIP: iedereen!  Focus op wat goed gaat!

SUCCES LATEN ERVAREN

- Positieve sfeer creëeren om sneller nieuwe dingen te leren
- Dit geeft meer plezier en zelfvertrouwen

POSITIEVE FEEDBACK GEVEN dmv sandwich methode

BELONINGEN

- De hele groep
- Bij goede prestatie, hun best, sportief gedrag (niet bij winst)

ALGEMENE TIP: je eigen (non-verbale) houding! Wees enthousiast én betrokken!



TIPS

Noem iedereen regelmatig bij hun naam, laat weten dat 

ze er mogen zijn!

Heb belangstelling voor elke sporter, vraag bijvoorbeeld

 eens hoe het op school gaat.

Benadruk het positieve dat elke sporter bijdraagt op 

sportief of sociaal vlak.

Pas je aanwijzingen aan op het niveau van de 

individuele sporter.

Waardeer de diversiteit in de groep en laat sporters 

elkaar helpen en van elkaar leren.

INDIVIDUEEL 
AANDACHT 

GEVEN
Je zorgt dat iedereen zich gezien en erkend voelt en je probeert 

je aanwijzingen af te stemmen op het niveau van iedere sporter.

ZORG ERVOOR DAT ELK KIND GEZIEN WORDT

- Groet ieder kind, iedere training persoonlijk
- Noem de kinderen bij naam
- Praat op ooghoogte
- Spreek ook ouders van kinderen aan --> veiligheidsgevoel

TIP: gebruik naametiketten voor de eerste les(sen)

ERKEN EN WAARDEER VERSCHILLEN

- Doel: iedere training, voor ieder niveau voor veel plezier en succeservaring!
- Wees blij met de verschillen
- Wees blij met ieder kind

PAS JE AAN HET KIND AAN

- Duidelijke en begrijpelijke taal
- Controleer of ze het begrijpen

LUISTER NAAR HET KIND



TIPS

Stel meer open vragen en geef minder aanwijzingen, 

uitleg en adviezen.

Stel je feedback uit om sporters de ruimte te geven 

zelf na te denken. 

Help sporters om na te denken over hun volgende 

ontwikkelstap. Het is juist goed als dat kleine, haalbare 

stappen zijn.

Geef keuzemogelijkheden om het zelf gekozen doel te 

bereiken als ze er niet helemaal uitkomen.

Complimenteer sporters voor de gemaakte keuzes en de 

verantwoordelijkheid die ze nemen.

REGIE 
OVERDRAGEN

Je stelt vragen, je luistert naar de sporters en probeert ze staps-

gewijs verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces.

STELEN VRAGEN

- Simpele & open vragen
- Laat ze hun mening geven
- Geef ze de keuze uit 2 spelletjes

TIP: vraag wat ze ervan vinden (--> verbondenheid)

GEEF VERANTWOORDELIJKHEID

- Geef een eigen taakje
- Laat ze mee denken
- Werk met kijkwijzers

LAAT KINDEREN ONTDEKKEN

- Spelenderwijs
- Speel in op hun fantasie
- Zelf (deel)oefeningen bedenken




