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Aandachtspunten:
- Pas je naam (en ev. vereniging) aan bij de 3 puntjes bovenin

- Zet je microfoon uit
- Gebruik de chat voor vragen



EEN LEVEN LANG 
SPORTPLEZIER

INE KLOSTERS

• OPLEIDER NEVOBO – BEGINNERSCURSUSSEN, VT2 EN VT3

• OPLEIDER NOC*NSF

• CONCEPTONTWIKKELAAR IN MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN



Na deze bijeenkomst
hebben jullie een goed
beeld hoe je sportplezier als 
tool kan inzetten om tot een 
betere prestatie te komen

Wat is het doel



• Veel in groepen 
werken
• Vragen via de chat

Het plan



Bespreek in de groepen 
welke pedagogische 

waarden volleybal brengt. 
Maak een top 3 en noteer 

deze zodat je ze, als je 
terugkomt in de plenaire 
sessie, kan noteren in de 

chat (per groep)! 

Pedagogische waarden



Hoe leren kinderen?

1. Kinderen leren door veel met elkaar samen te spelen
2. Een goede trainer is nieuwsgierig naar wat kinderen beweegt
3. Kinderen leren vooral als je ze wijst op wat nog niet goed gaat
4. Leren begint met verwondering
5. In plaats van te vertellen hoe iets moet, is het beter om kinderen 

zelf te laten ontdekken hoe iets kan
6. Open vragen zijn de aanjager van leren
7. Kinderen leren van mensen die ze mogen
8. Kinderen leren van mensen die veel van ze verwachten



Filmpje over plezier



In groepen uiteen 

Wat kan je aan de hand van dit filmpje op het gebied van plezier en resultaat doen in jouw training?

Bedenk 3 tips



Plezier
Fouten maken
Leren van elkaar
Eigen regie

C= 2+2=5

Plezier

Motivatie

Prestatie

Wat is daarvoor nodig? 
Een trainer die per training doelen stelt maar….
- Afspraken maakt over de route
- Focus legt op wat wel goed gaat
- Ruimte geeft om fouten te maken en te experimenteren
- Focus legt op de taak
- Denkt in mogelijkheden 

=



EEN LEVEN LANG 
SPORTPLEZIER

Voor jouw sporters én 
voor jou als trainer!



Afsluiting

Dank voor jullie aanwezigheid bij deze webinar!

Informatie wordt achteraf via de mail en site  
gedeeld.




