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Abstract 

Youth sport is increasingly seen as a way to achieve different goals. Yet there are also some risks for children in 

playing sports. It is therefore wise to guaranty the pedagogical quality at sports clubs based on several quality 

characteristics. In a exploratory study, according to the experiences off a small group of volunteers, the 

experienced pedagogical quality in structural, process, child and environmental characteristics of the concerning 

sports clubs in Rotterdam,  is examined. A pedagogical coordinator is working at each sports club to improve the 

pedagogical quality. Often the communication between volunteers, coaches, committee, athletes and the 

pedagogical coordinator is weak. The pedagogical quality will increase on sports clubs when you take into 

account a clear communication, the pedagogical training of coaches, promoting parental involvement and 

compliance with rules and agreements, during the intervention. 

 

Keywords: pedagogical coördinator, pedagogical quality,  sports club, volunteers, youth sport 



 1 

Inleiding 

Een groot deel van de Nederlandse jeugd is actief op sportief gebied bij verenigingen. In de 

leeftijdscategorie van 6 t/m 19 jaar beoefent zo‟n 70% van de jongeren in Nederland een sport in 

verenigingsverband (Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 2007). In Rotterdam beoefent meer dan 

de helft van de jongeren vanaf 11 jaar een sport in verenigingsverband (Geestelijke Gezondheidszorg 

(GGZ), 2009). Dit percentage is in grote steden lager door het grote aantal niet-westerse allochtonen 

dat er woont. Niet-westerse migranten en hun kinderen bewegen over het algemeen minder (Toegepast 

Natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), 2009) en zullen hierdoor waarschijnlijk ook minder vaak 

lid zijn van een sportvereniging. Uit onderzoek blijkt dat 20% van de Rotterdamse jongeren zegt 

elkaar op de sportvereniging te ontmoeten (Gemeente Rotterdam, 2009). 

Er wordt aan praktijken op sportverenigingen vaak een positieve maatschappelijke waarde 

gehecht. Coalter (2005) vindt voordelen door sporten op het gebied van een gezondere fysieke en 

mentale samenleving, hogere academische prestaties door sporters, minder jeugddelinquentie onder 

sporters en positieve invloed op de betrokkenheid van de gemeenschap. Eley en Kirk (2002) 

omschrijven het voordeel van vrijwilligerswerk in sport als een middel voor het stimuleren van pro-

sociaal gedrag en burgerschap onder jongeren. Doordat de organisatie en het beleid de laatste jaren 

flink is aangepast, krijgen steeds meer groepen in Nederland de kans om deel te nemen aan sport. Er 

zijn meer sportspecifieke faciliteiten ontstaan, zodat iedereen in de gelegenheid is deze te bereiken 

(Elling & Claringbould, 2005). Er wordt steeds meer rekening gehouden met culturele- en 

leeftijdsverschillen, zoals een vrouwen- en 50+ zwemuur. Doelen die de overheid wil bereiken met het 

bevorderen van sport zijn onder andere mensen laten bewegen voor hun gezondheid, elkaar te laten 

ontmoeten, meer laten deelnemen aan maatschappelijke activiteiten en bewust laten worden van 

spelregels en sportiviteit (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport (VWS), 2005; 

Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF), 2008). Andere positieve 

effecten die aan sport worden toegeschreven zijn het bevorderen van de Nederlandse reputatie door 

middel van topsport en een positieve bijdrage aan de economie en werkgelegenheid in Nederland 

(Bokeloh, Klene & Lorié, 2008). Sport wordt door beleidsmakers steeds vaker als middel gezien voor 

het bereiken van andere sociale doelen. Sport helpt bij het bevorderen van de gezondheid en het 

tegengaan van overgewicht van zowel kinderen (Lekker Fit!, n.d.) als volwassenen (Bokeloh, Klene & 

Lorié, 2008). De oorzaak voor overgewicht is gevonden in een langdurige verstoring van de energie-

inname ten opzichte van de energiebesteding (Swinburn, Caterson, Seidell en James, 2004). De 

grootste oorzaak ligt in de leefstijl van mensen. Eén van de risicogedragingen die daarbij hoort, is een 

geringe fysieke activiteit. Sport heeft belangrijke voordelen voor de gezondheid (Shultz, Deforche, 

Byrne en Hills, 2011). Het verlaagt het risico op obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes type-2. 

Bovendien resulteert sporten in een breed scala aan psychologische en sociale voordelen voor de 

gezondheid. Ook kan sport helpen bij de integratie van minderheden of het verbeteren van de sociale 

cohesie in een buurt (NOC*NSF, 2008). Sport brengt mensen bij elkaar en hierdoor krijgen 

sportverenigingen steeds vaker pedagogische functies toegedicht. Kinderen leren zich tijdens het 
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beoefenen van hun sport te houden aan de regels van het spel, en ze komen in aanraking met 

verschillende verantwoordelijkheden en omgangsvormen. Sport kan in verschillende contexten een 

bijdrage leveren aan de opvoeding van kinderen (Buisman, 2004).  

Kortom, door beleidsmakers en onderzoekers worden vele positieve eigenschappen aan 

sportparticipatie toegekend. Negatieve aspecten van sportbeoefening blijven echter vaak onderbelicht 

in het aanbieden van sport als middel, terwijl sporten ook nadelige gevolgen kan hebben voor de 

deelnemende jeugd. Dit roept vraagtekens op wat betreft de pedagogische en maatschappelijke waarde 

die aan sport toegeschreven wordt. De relatie tussen sporter en trainer, het verleggen van grenzen en 

ambities, morele atmosfeer en lichamelijke en psychologische ontwikkeling van jonge sporters zijn 

fragiele onderwerpen (Wieldraayer, Van den Brink, Moget & Weber, 2007). Waar het doel van 

sporten op een vereniging inclusie van verschillende groepen sporters is, gebeurt het, zelfs na 

aanpassing van beleid en organisatie, nog geregeld dat niet iedereen aan een sport kan deelnemen door 

hun economische, sociale en/of culturele achtergrond (Rutten, en collega‟s, 2004). Leeftijd van 

sportende kinderen lijkt een rol te spelen bij uitsluiting door sport (Endresen & Olweus, 2005). Een 

uitzonderlijk grote groep sporters gooit in de leeftijd van 15 tot 22 jaar de handdoek in de ring 

(Rossum, 2006a, 2006b). De oorzaak voor deze uitval ligt voor een aanzienlijk deel bij de 

sportverenigingen en veel minder bij de sport zelf. Een gebrekkige aansluiting van het sportaanbod bij 

de doelgroep, een onplezierige sfeer en organisatorische tekortkomingen zijn verenigingsgebonden 

oorzaken die de uitval van sporters voor een groot deel verklaren (Baar, 2003). Ook verschillende 

vormen van agressie zijn bij sport aan de orde van de dag. Twaalf procent van de sporters geeft aan 

getuige te zijn geweest van fysieke agressie in de sport (SCP, 2007). Exacte cijfers over het aantal 

gewelddelicten in en om de sportvelden zijn er niet, maar de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond 

(KNVB) neemt bijvoorbeeld een aanzienlijke stijging in wangedrag waar. Daarnaast blijkt uit 

verschillende campagnes dat ouders ook een negatieve stempel kunnen drukken op het sportieve spel 

van hun kinderen. Een campagne van Stichting Ideële Reclame (SIRE, 2007) benadrukt dat het 

overdreven sturende gedrag van ouders langs de lijn een verkeerde invloed heeft op hun sportende 

kinderen. Het beïnvloedt hun spelplezier, maar het heeft ook gevolgen voor de emotionele en fysieke 

ontwikkeling van kinderen. Ook trainers en coaches lijken een bijdrage te leveren aan het, al dan niet, 

sportieve gedrag van hun pupillen (Rutten, Stams, Biesta, Schuengel, Dirks, & Hoeksma 2004; Rutten, 

en collega‟s, 2007). Zowel antisociaal als prosociaal gedrag van sportende jeugd wordt voor een deel 

bepaald door de invloed en instelling van hun coaches en trainers. Daarnaast maken trainers, leiders en 

sportende jeugd vaak (onbewust) gebruik van heersende discoursen die gelden rondom sportende 

kinderen (Knoppers, 2006). Het gevolg hiervan is dat jongeren die buiten deze discoursen vallen in het 

nadeel zijn. Beelden over het ideale sportlichaam zorgen ervoor dat kinderen die hier niet aan voldoen 

zich buitengesloten kunnen voelen door hun eigen teamgenoten of trainer. Een kind wordt alleen als 

sportief bestempeld als het wenselijk, fit, jong en gelukkig is (Wagg, Brick, Wheaton & Caudwell, 

2009). Trainers kunnen er met een juiste opleiding, achtergrondkennis en moed voor zorgen dat deze 

heersende discoursen geen rol spelen tijdens hun training Knoppers (2006). 
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Het blijkt dat sportparticipatie ook een keerzijde heeft. Het is daarom belangrijk nader in te 

gaan op aspecten die invloed kunnen hebben op het onderdrukken van negatieve aspecten in de sport. 

De sociale context waarin de sport plaatsvindt, bepaalt namelijk voor een groot deel de opvoedkundige 

waarde van sportdeelname (zie o.a. Coalter, 2007). De kwaliteit van het pedagogisch klimaat op 

sportverenigingen kan een beschermfactor zijn voor het onderdrukken van de nadelige effecten van 

sport. Deze studie gaat in op deze pedagogische kwaliteit op sportverengingen.  

 

Pedagogische kwaliteit 

Op verschillende pedagogische terreinen wordt sport gebruikt als middel en verrijking. Door 

middel van samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en andere instellingen, zoals 

sportverenigingen, worden krachten, kennis, middelen en ervaringen gebundeld om de pedagogische 

taak van de verschillende instanties zo goed mogelijk te vervullen en kwaliteit te kunnen waarborgen 

(Rijksoverheid, n.d.). De kinderopvang en het Nederlands Instituut voor Bewegen (NISB) proberen er 

bijvoorbeeld samen voor te zorgen dat een groeiend aantal kinderen de sportvereniging kan vinden 

(NISB, 2010). Om ervoor te zorgen dat alle kinderen in een verantwoorde omgeving sporten, ongeacht 

het doel, is een gewaarborgde kwaliteit tijdens sport een belangrijke peiler.  

Kwaliteit is een term die in de meest algemene zin gedefinieerd kan worden als de mate 

waarin een sportvereniging aan haar doel beantwoordt. Een vereniging die als hoofddoel heeft 

kinderen te laten bewegen heeft al een goede kwaliteit bereikt wanneer kinderen na een training moe 

zijn door een uurtje rennen. Lucassen en Van Bottenburg (2004, p.27) hebben het over kwaliteit 

wanneer er sprake is van het aanbieden van producten of diensten, zoals het aanbieden van sport, die 

voldoen aan de realistische verwachtingen van een klant (de sporter). Het kwalitatieve doel dat op dit 

moment voor nagenoeg alle sportverenigingen bovenaan staat is de sportinhoudelijke kwaliteit te 

verbeteren (Lucassen en Van Bottenburg, 2004). Sportverenigingen krijgen tegenwoordig steeds vaker 

een opvoedkundige functie toegekend (VWS, 2005). Dit betekent dat de kwaliteit van 

sportverenigingen mede wordt bepaald door de mate waarin de activiteiten op de verenigingen aan 

pedagogische normen voldoen. Deze pedagogische doelstellingen worden ook wel pedagogische 

kwaliteit genoemd (IJzendoorn, Tavecchio & Riksen-Walraven, 2004). Pedagogische kwaliteit krijgt 

in de context van sportende jeugd op verenigingen een andere lading toeschreven dan in overige 

gestructureerde opvoedingssituaties, zoals het onderwijs en de kinderopvang. De kwaliteit van het 

pedagogisch klimaat op sportverenigingen is geen basiskwaliteit die wettelijk is vastgelegd. Voor 

opvoedingssituaties zoals scholen en kinderopvang gelden wettelijke regels en afspraken rondom 

pedagogische kwaliteitswaarborging, zoals beperkingen rondom leiding/leraar-kind ratio (Inspectie 

van het onderwijs, n.d.). Op sportverenigingen ligt de nadruk wat betreft het pedagogische klimaat niet 

op wettelijke kaders maar op de ervaren kwaliteit. Dit houdt in dat de pedagogische kwaliteit op een 

sportvereniging afhangt van bijvoorbeeld de sfeer en mate van betrokkenheid die door leden en kader 

van de vereniging ervaren wordt. 
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Dit onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op de pedagogische kwaliteit die vrijwilligers 

op een jeugdsportvereniging ervaren. Daarnaast wordt de kwaliteit ook afgezet tegen een aantal 

feitelijke pedagogische kenmerken. Riksen-Walraven (2004) onderscheidt vier kwaliteitskenmerken in 

een model voor kinderdagverblijven. Deze kwaliteitskenmerken bieden handvatten voor een 

beschrijving van pedagogische kwaliteit op jeugdsportverenigingen. De vier pedagogische 

kwaliteitskenmerken die worden onderscheiden zijn: structurele kenmerken, proceskenmerken, 

kindkenmerken en omgevingskenmerken. Door middel van deze kenmerken kan een omschrijving 

gemaakt worden van de ervaren pedagogische kwaliteit op de onderzochte verenigingen (Figuur 1). 

De pijlen in Figuur 1 laten zien dat de geformuleerde kenmerken op een sportvereniging een directe of 

indirecte invloed op elkaar uitoefenen. Bij de bespreking van de onderzoeksdoelstelling wordt verder 

ingegaan op de verschillende kwaliteitskenmerken. 

 

Figuur 1: Pedagogische kwaliteit op sportverenigingen  
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     Invloed van structurele kenmerken op proximale processen    

(naar Riksen-Walraven, 2004) 

 

Pedagogisch coördinator als interventie 

Inzetten van een gespecialiseerde pedagogisch coördinator op sportverenigingen is een nieuwe 

ontwikkeling op het gebied van sport als maatschappelijke meerwaarde. In Rotterdam is de eerste 

pedagogisch coördinator al een aantal jaar actief geweest op een voetbalverenging. Er werden 

positieve resultaten geboekt op het gebied van minder weggestuurde kinderen, een verbetering van de 

sfeer op de club en een verdrievoudiging van het aantal jeugdteams (Kalkman, 2009). Er is besloten de 

pedagogisch coördinator in te zetten op een drietal andere verenigingen in Rotterdam. In 

samenwerking met de gemeentelijke sportstichting en de deelgemeente wordt op deze manier getracht 

het pedagogisch klimaat op twee voetbalverenigingen en een honk-softbalvereniging te verbeteren 

(Pedagogische ondersteuning, n.d.; Rotterdam Sportsupport, 2010). Het is gezien het aantal nadelige 

invloeden van sport belangrijk deze risicogebieden in de jeugdsport, via een stabiel pedagogisch 
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klimaat te beperken. De pedagogisch coördinator begeleidt de besturen van de drie verengingen bij het 

opstellen van beleid voor gedrag, normen en waarden. Daarnaast ontfermt de pedagogisch coördinator 

zich ook zelf over de kinderen. Door de gehele leefomgeving van het kind erbij te betrekken, kan er 

voortvarend worden opgetreden bij het verbeteren van de sportieve leefomgeving van een kind 

(Rotterdam Sportsupport, n.d.). 

Opvallend is dat ondanks de talloze interventies gericht op jeugd, begeleiders, ouders en 

professionals, er maar weinig interventies en beleid bekend zijn die zich richten op de ontwikkelende 

en opgroeiende, sportende jeugd en zijn begeleiders. Dit terwijl er juist is aangetoond dat sporten voor 

kinderen een belangrijke manier is om elkaar te ontmoeten (Gemeente Rotterdam, 2009) en dat 

deelnemen en begeleiden van sport nog vol lastige domeinen kan zitten. Professionals die 

ondersteunen in de ontwikkeling en opvoeding van sportende kinderen, zoals een pedagogisch 

coördinator, zijn vrijwel niet te vinden. Deze professionals zijn alleen aanwezig op scholen, 

kinderdagverblijven en buurtcentra. Zij zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de pedagogische 

visie van een instelling, kwaliteitsbeleid, beheren van hulpverlening, doorverwijzingen en contact 

leggen met gezinnen, scholen of wijken (Steunpunt Jeugdhulp, 2009). 

In overleg met de gemeente Rotterdam is besloten te onderzoeken of het inzetten van de 

pedagogisch coördinator op sportverenigingen ook daadwerkelijk een meerwaarde biedt  op het gebied 

van pedagogisch klimaat voor de sportclub en haar leden. Het Verwey-Jonker Instituut uit Utrecht  

onderzoekt over een periode van twee jaar of de inzet van de pedagogisch coördinator bijdraagt aan 

een duurzaam en gestructureerd pedagogisch klimaat op de drie sportverenigingen. Ook zal worden 

onderzocht of door de inzet van de pedagogisch coördinator de verenigingen zelf beter in staat zijn 

risico‟s en problemen bij jeugdleden te signaleren. Naast het onderzoek op de drie verenigingen waar 

de pedagogisch coördinator actief is zal het Verwey-Jonker Instituut de resultaten vergelijken met 

resultaten die verzameld worden op een drietal controle verenigingen (Boonstra & Gilsing, 2010). De 

studie naar de ervaren pedagogische kwaliteit van vrijwilligers op sportverenigingen heeft tevens deel 

uitgemaakt van dit onderzoek. 

 

Doelstellingen onderzoek 

Gezien de beschreven risicogebieden lijkt sport niet zomaar een wondermiddel voor het 

opvoeden en verbinden van de jeugd. Er zal rekening moeten worden gehouden met de pedagogisch 

context van sportende kinderen. In een omgeving waar kinderen veel vrije tijd doorbrengen, zoals een 

sportvereniging, lijkt een gewaarborgde pedagogische kwaliteit daarom een must. In aansluiting op 

deze behoefte is de algemene doelstelling van dit onderzoek ontwikkeld. Met dit explorerende, ofwel 

verkennende, onderzoek wordt inzicht verkregen in de ervaren pedagogisch kwaliteit van vrijwillig 

kader op drie sportverenigingen in Rotterdam, om vervolgens aandachtspunten te ontwikkelen voor de 

interventie „pedagogisch coördinator‟, zodat er ingespeeld kan worden op de huidige pedagogische 

kwaliteit op de drie sportverenigingen.  



 6 

De eerste doelstelling was inzicht verkrijgen in structurele kenmerken (Figuur 1). Dit zijn 

randvoorwaarden die van invloed zijn op de opvoeding en omgang met kinderen en sporters door 

begeleiders, trainers en vrijwilligers van een sportvereniging. De invloed van de kwaliteit van de 

structurele kenmerken werkt indirect door op alle kenmerken op een sportvereniging. Structurele 

kenmerken zijn relatief eenvoudig te meten, omdat ze niet alleen via observatie te verkrijgen zijn. 

Groepsgrootte, opleiding van kader, trainer-kind ratio, pedagogisch beleid en groepsstabiliteit zijn 

enkele kenmerken die invloed hebben op de pedagogische kwaliteit van een sportvereniging (Riksen-

Walraven, 2004). Groepsstabiliteit is een kenmerk dat bij sportverenigingen lastig te bewerkstelligen 

is (Buisman, 2004). In de jeugd(team)sport hebben sporters altijd te maken met wisselingen in teams 

of samenstellingen door het doorschuiven van jeugd naar een oudere leeftijdscategorie. De vereniging 

zal ervoor moeten zorgen dat deze doorstroom overzichtelijk is voor iedereen en zonder veel perikelen 

verloopt. Daarnaast is de opleiding van gespecialiseerd kader een van de meest duidelijke structurele 

kwaliteitsindicatoren in jeugdsport gerelateerde contexten. Een trainer moet stevig in zijn schoenen 

staan om de heersende opvatting tijdens zijn training te kunnen beïnvloeden en soms zelfs het hoofd te 

bieden. Opleiding en persoonlijke achtergrond zijn componenten die ervoor zorgen dat trainers in staat 

zijn een kwalitatief goede, pedagogische training te kunnen geven (Knoppers, 2006). Door sporten te 

stimuleren bij kinderen ontwikkelen ze normbesef en sociaalfunctionele gedragspatronen zoals 

samenwerken, teamgeest, verantwoordelijkheidsgevoel, hulpvaardigheid, eerlijkheid en zelfbeheersing 

(Panathlon, 2005). Pedagogische training zou daarom een vast onderdeel moeten zijn van de opleiding 

tot sportleider, trainer en coach (Dirks, Stams, Biestra, Schuengel, & Hoeksma, 2003). Decker en 

Lasley (1995) bevestigen dat de invloed van trainers rondom keuzes van kinderen erg groot is. De 

meeste niet-opgeleide vrijwilligers bevorderen juist het handelen vanuit eigenbelang en niet vanuit 

moreel perspectief. Ten aanzien van de eerste doelstelling werd verwacht dat de meeste structurele 

kenmerken herkenbaar zouden zijn voor vrijwilligers. Uit de veldoriëntatie is gebleken dat 

vrijwilligers dagelijks worden geconfronteerd met factoren als groepsgrootte, het pedagogisch beleid 

en pedagogisch ondersteuning. Van alle factoren die onder dit kenmerk vallen zal de mate van 

groepsstabiliteit waarschijnlijk het moeilijkst te verklaren zijn, omdat dit volgens Buisman (2004) een 

factor betreft die lastig is te verwezenlijken. De opleiding van trainers op een club zal een grote 

invloed hebben op de pedagogische kwaliteit, omdat een trainer, tijdens een training, stevig in zijn 

schoenen moet staan (Knoppers, 2006) en door middel van juiste attitudes een grote invloed uitoefent 

op zijn pupillen (Decker & Lasley). Uitgaande van de observaties tijdens de veldoriëntatie lijkt het 

erop dat het hebben van grote groepen kinderen en weinig trainers, bij vrijwilligers zal leiden tot een 

kritische beoordeling van het ervaren pedagogische beleid op een club ten aanzien van structurele 

kenmerken.  

De tweede doelstelling was inzicht verkrijgen in proceskenmerken (Figuur 1). Hierbij staan 

zorg- en opvoedingsprocessen van kinderen centraal. De ervaringen van kinderen tijdens een training 

en de mate van sensitiviteit van een trainer in de omgang met kinderen zijn van invloed op hun 

ontwikkeling (Riksen-Walraven, 2004). Proceskwaliteit kan worden omschreven als de kwaliteit van 
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de ervaringen die kinderen opdoen in hun interacties met de sociale omgeving en de materiële 

omgeving (Riksen-Walraven, 2004). In het sociaalecologisch model van Bronfenbrenner (1979) zijn 

de interacties tussen kinderen en hun onmiddellijke omgeving het meest van belang (Van Der Mooren, 

2006). Deze interacties worden ook wel proximale processen genoemd (Figuur 1). De processen 

beïnvloeden elkaar over en weer. De aard en omvang van de proximale processen tussen verschillende 

omgevingen hebben invloed op de ontwikkeling van een kind (Riksen-Walraven, 2004). Proximale 

processen vinden bij sportverenigingen voornamelijk plaats tussen kinderen en drie aspecten van hun 

onmiddellijke omgeving: de trainers/leiders, andere kinderen en de materiële omgeving. De interactie 

tussen kinderen en trainers heeft veruit de meeste invloed op de proceskwaliteit. Ten eerste omdat 

kinderen het meest structurele contact hebben met hun trainer/leider, ten tweede doordat men er vanuit 

mag gaan dat trainers/leiders een grotere sociale en cognitieve competentie zullen hebben dan 

leeftijdsgenootjes en ten derde doordat trainers en leiders indirect invloed uitoefenen op de interactie 

tussen sporters en hun leeftijdsgenootjes en materiële omgeving (Riksen-Walraven, 2004). De 

kwaliteit van de relatie tussen trainer en sporter vormt de spil waarlangs het gedrag van sportende 

jongeren wordt beïnvloed. Wanneer jonge sporters hun coaches ervaren als verbaal en fysiek agressief, 

ervaren ze hun coaches als minder geloofwaardig en vriendelijk. Bovendien zijn de sporters minder 

tevreden over hun trainers en presteerden ze lager (Dirks, en collega‟s, 2003; Kassing & Infante, 

1999). Goede trainers moeten naast communicatieve vaardigheden ook in het bezit zijn van praktische 

kennis over leerprocessen, lesmethoden en trainingprincipes van hun specifieke sport. Met deze 

vaardigheden kan de coach vijf rollen vervullen: die van de leraar, organisator, concurrent, leerling, 

vriend en mentor (Short & Short, 2009). Uiteindelijk is een goede afstemming tussen de verschillende 

pedagogische praktijken waarin het kind dagelijks verkeert ook een kenmerk dat de proceskwaliteit 

kan bevorderen. Het is van belang een goede pedagogische samenwerking te bevorderen tussen sport 

en school, door bijvoorbeeld sport in te zetten op de brede scholen en beide praktijken op elkaar af te 

stemmen(VWS, 2005). Ten aanzien van de tweede doelstelling werd verwacht dat de ondervraagde 

vrijwilligers moeite hadden met het inschatten van proceskenmerken op hun vereniging, omdat maar 

weinig personen hiervoor opgeleid zijn. Wel zal duidelijk worden dat de proximale processen van 

Bronfenbrenner (1979) op iedere vereniging een rol spelen, er is immers overal in een zekere mate 

contact tussen trainers, kinderen en materialen. Ervan uitgaande dat het voor iedere trainer prettiger 

werkt als ze een vertrouwensband kunnen opbouwen met hun pupillen, bevestigen Kassing en Infante 

(1999) dat agressieve houdingen van trainers niet worden gewaardeerd door sportende kinderen. De 

kwaliteit van het contact tussen trainers en kinderen en persoonlijke aandacht, zoals omschreven door 

Dirks en collega‟s (2003), zullen hierbij door vrijwilligers als belangrijke factoren bestempeld worden. 

De manier waarop vrijwilligers vinden dat een trainer zich moet opstellen kan veel van elkaar 

verschillen, want wanneer een trainer vijf rollen op zich neemt (Short & Short, 2009) zal niet iedereen 

elke rol als even belangrijk vinden. Hetzelfde geldt voor de inzet van en contact door sport met andere 

pedagogische praktijken. Dit kan op verschillende niveaus en manieren plaats vinden. 
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De derde doelstelling was inzicht verkrijgen in kindkenmerken (Figuur 1). Deze kenmerken 

hebben betrekking op de ontwikkeling en de gemoedstoestand van kinderen. Het uitgangspunt voor 

pedagogische kwaliteit is het tegemoet komen aan de ontwikkelingsbehoeften van kinderen 

(Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOINK), n.d.) en hen de kans te geven zich te 

ontwikkelen tot goed functionerende personen in de samenleving (Riksen-Walraven, 2000). Hierbij 

zijn vier pedagogische basisdoelen van belang die door opvoeders in de leefomgeving van kinderen 

naar voren kunnen brengen, namelijk: veiligheid, gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke 

competentie, gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie en het aanbieden van een 

normen en waarden cultuur. Wanneer kinderen spelen, leren en sporten in verschillende omgevingen, 

met elk een eigen structuur en regels, kan dit een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling (Lightfoot, 

Cole & Cole, 2009). Sportverenigingen kunnen zich op de vier basisbehoeftes van kinderen richten om 

de kwaliteit van hun pedagogische omgeving te optimaliseren. Sportende kinderen krijgen meer 

zelfvertrouwen door het ontwikkelen van een sportief lichaam en hun prestaties in sport (Bowker, 

Gadbois & Cornock, 2003). Het geluk dat kinderen ontwikkelen tijdens sporten hangt volgens 

McCarthy, Jones en Clark-Carter (2006) af van de manier waarop kinderen verantwoordelijkheid leren 

dragen voor zichzelf en anderen en hoe ze leren omgaan met hun medesporters. Dit houdt in dat er 

voor sportverenigingen een gerichte taak kan worden weggelegd om het geluk van kinderen te 

bevorderen. Het stimuleren van normen en waarden via sport ziet ook de overheid als een belangrijk 

pedagogisch doel (VWS, 2005). Ten aanzien van de derde doelstelling werd verwacht dat niet alle 

vrijwilligers zich ervan bewust waren dat de basisbehoeftes van alle kinderen op een vereniging 

hetzelfde zijn. Uit de veldoriëntaties blijkt dat er weinig opgeleide trainers met dergelijke 

pedagogische kennis rondlopen. McCarthy, Jones & Clark-Carter (2006) omschrijven dat taakgericht 

werken en competentie ontwikkeling bijdraagt tot een hoge mate van geluk bij kinderen, maar er is 

van te voren te weinig bekend over het soort trainingen en de mate van verantwoordelijkheid die 

sporters krijgen op de drie sportverenigingen om een inschatting te kunnen geven van de manier 

waarop verenigingen hiermee omgaan. Er werd wel verwacht dat trainers het zelfvertrouwen van 

kinderen helpen te ontwikkelen. Uit de veldoriëntatie blijkt dat zij, net als Bowker, Gadbois en 

Comock (2003) belang hechten aan winnen en het hebben van een sportief lichaam. 

De vierde doelstelling was inzicht verkrijgen in omgevingskenmerken (Figuur 1). Dit zijn 

kenmerken die van invloed zijn op de pedagogische kwaliteit van een club door de condities en het 

beleid eromheen. De invloed die omgevingskenmerken op kinderen hebben, worden door 

Bronfenbrenner (1979) distale processen genoemd. Dit zijn, in tegenstelling tot de eerder genoemde 

proximale processen, veranderingen in systemen om kinderen heen die indirect invloed uitoefenen op 

de handelingsmogelijkheden van kinderen. Ze zijn te onderscheiden naar het pedagogisch beleid op 

een vereniging, waaronder sfeer op de club, bejegening van de kinderen en handhaving van regels en 

afspraken vallen. Het pedagogisch beleid verwijst bij dit kenmerk naar de opvoedingscontext waarin 

de sportvereniging haar opdracht uitvoert. Daarnaast spelen ouders ook een belangrijke rol bij de 

omgevingskenmerken. Kremer-Sadlik en Kim (2007) concluderen in hun onderzoek dat ook ouders 
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een actieve rol kunnen spelen in de opvoeding van hun kinderen via sport. De manier waarop ouders 

hun kind confronteren met sport kan van grote invloed zijn op de morele opvoeding van een kind. 

Kinderen nemen de competenties, gedragsstijl en verwachtingen die zij in de interactie met hun ouders 

ontwikkelen, mee naar de sportvereniging (Riksen-Walraven, 2004). Hetzelfde geldt voor de invloed 

van de club op hun trainers en pupillen. Een significant deel van de verschillen in anti-sociaal gedrag 

om het veld en anti- en prosociaal gedrag in het veld kunnen worden toegeschreven aan 

contexteffecten, zoals de omgang van de club met hun kinderen en trainers (Rutten, en collega‟s, 

2004). Wanneer een vereniging ervoor zorgt dat trainers nauw worden betrokken bij vergaderingen en 

het opstellen van regels en afspraken kan dit leiden tot minder anti-sociaal gedrag om het veld. Ten 

aanzien van de vierde doelstelling werd verwacht dat de ouderbetrokkenheid op de clubs naar alle 

waarschijnlijkheid lager lag dan het landelijk gemiddelde. Uit een onderzoek naar autochtone 

vrijwilligers in Nederland blijkt dat in Rotterdam 38% van de autochtone bevolking vrijwilligerswerk 

doet en slechts 12 tot 5% van de allochtone vrijwilligerswerk verricht (Klaver, Tromp & Oude Ophuis, 

2005). Allochtone ouders zien een sportvereniging snel als een soort kinderopvang waar ze alleen 

maar contributie voor betalen (Cox, Harlaar, Hilhorst  & Vries, 2010) en verder niet bij betrokken 

hoeven te zijn. Wat betreft regels en afspraken werd verwacht dat er op alle verenigingen nog veel te 

verbeteren is en een pedagogisch coördinator kan daarbij helpen. Uit eerdere ervaringen van Kalkman 

(2009) is gebleken dat bij voetbalvereniging Hoop Op Vooruitgang (H.O.V.) de regels en afspraken 

gedurende de inzet van een pedagogisch coördinator aanzienlijk waren verbeterd. Ook werd verwacht 

dat men het belangrijk vindt dat kinderen en trainers betrokken worden bij het opstellen van regels en 

afspraken. Dit zal volgens Rutten en collega‟s (2004) van invloed zijn op de omgangsvormen en de 

sfeer voor, tijdens en na het sporten.  

 

Methode 

Type onderzoek 

Het onderzoek naar pedagogische kwaliteit op sportverenigingen is een kwalitatieve 

casestudie (Baarda, 2009) dat een beschrijvend karakter heeft. Het is een exploratief onderzoek omdat 

het onderzoeksdoel veel verkennende vragen omvat en er nog weinig vastgestelde kenmerken zijn te 

meten (Baarda, De Goede & Teunissen, 1995). Er zijn gegevens verzameld die het ervaren 

pedagogisch klimaat betreffen. Doordat er bij het onderzoek hoofdzakelijk gebruik is gemaakt van een 

kwalitatieve methode was het mogelijk om gebeurtenissen, situaties, interacties en personen naar aard 

of eigenschap gedetailleerd te beschrijven en te interpreteren (Baar, 2002). Met een veldoriëntatie is de 

pedagogisch coördinator geobserveerd om de taken en bezigheden te kunnen analyseren en te 

omschrijven. Ongestructureerde observaties en gesprekken (Baarda, 2009) hebben geleid tot nieuwe 

informatie en inzichten, waardoor een betere inschatting van de huidige situatie mogelijk was. Deze 

holistische benadering is erop gericht een alomvattend beeld te schetsen dat een zo breed mogelijke 

kijk geeft op de hoofddoelstelling. 
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Respondenten 

In dit onderzoek zijn negen vrijwilligers, bestaand uit kader- en bestuursleden van drie 

verschillende sportverenigingen uit Rotterdam en één professionele pedagogisch coördinator, 

ondervraagd door middel van open, halfgestructureerde interviews. De kaderleden zijn representatief 

voor dit onderzoek doordat ze de overige kaderleden van betrokken verenigingen vertegenwoordigen 

en allemaal in praktijk betrokken zijn bij een sportvereniging waar de pedagogisch coördinator actief 

is. Door deze inhoudelijke generalisatie was het mogelijk de antwoorden van de respondenten te 

veralgemeniseren in de resultaten van het onderzoek (Baarda en collega‟s, 1995). De respondenten 

waren tussen de 21 en 70 jaar oud (drie vrouwen en zeven mannen) en minstens één jaar betrokken bij 

hun vereniging. De pedagogisch coördinator is naast het interview ook betrokken geweest bij de 

veldoriëntatie en het benaderen van respondenten. Hiervoor is gekozen omdat op deze manier een 

eventueel verschil in ervaringen tussen vrijwillig kader en professioneel kader vergeleken kon worden.  

 

Half gestructureerd interview 

Door gebruik te maken van halfgestructureerde interviews is een zo volledig mogelijk beeld 

geschetst over hoe de respondenten de pedagogische kwaliteit op hun vereniging ervaren. In de opzet 

van deze interviews lagen de vragen en antwoorden niet van tevoren vast, maar de onderwerpen die 

zijn besproken wel. Een interview was ingedeeld in een algemeen stuk over persoonlijke gegevens en 

een deel met topics die zijn geformuleerd naar de vier doelstellingen van dit onderzoek, met de in de 

inleiding besproken theoretische kenmerken (Figuur 1) als uitgangspunt. De topics zijn aan de 

respondent voorgelegd met behulp van vier 100-punten-vragen, waarin ieder kenmerk is omschreven 

met behulp van een aantal factoren. Deze factoren zijn opgesteld met behulp van het aangepaste model 

(Figuur 1) van Riksen-Walraven (2004) en aanvulling uit de literatuur. De kenmerken en factoren zijn 

in een logische en opbouwende volgorde geplaatst, waarbij de meest herkenbare kenmerken en 

factoren als eerste zijn genoemd. De respondent is gevraagd 100 punten te verdelen over de factoren 

naar mate van belangrijkheid. De factor die de respondent het meest van belang acht krijgt de meeste 

punten en de factor waar het minste belang aan wordt gehecht krijgt de minste punten. Op deze manier 

is het mogelijk om het relatieve belang van elk kenmerk vast te leggen (Van Rossum, 2003). Door 

middel van vier topiclijsten is, met behulp van open beginvragen en enkele trefwoorden per kenmerk, 

dieper ingegaan op de puntenverdeling per kenmerk. Tijdens deze studie is op een nauwgezette manier 

gewerkt, doordat bij iedere respondent het interview op eenzelfde manier is afgenomen. Om de 

betrouwbaarheid van de dataverzameling te vergroten is gebruik gemaakt van datatriangulatie (Baarda, 

De Goede & Teunissen, 1995) door observaties en informatieve gesprekken tijdens de veldoriëntatie 

en halfgestructureerde interviews en 100-punten-vragen tijdens de dataverzameling. De 

betrouwbaarheid van het onderzoek is tevens vergroot door mutaties en het samenvatten van factoren 

in de topiclijst en doordat er tijdens de interviews naar procedure gebruik is gemaakt van een 

audiorecorder en alles verbatim is uitgewerkt. Er moet bij de interviews en de 100-punten-vragen 

echter wel rekening worden gehouden met het geringe aantal respondenten dat heeft meegewerkt. 
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Desalniettemin is de interne validiteit van het onderzoek gewaarborgd doordat de hele 

onderzoeksaanpak op een bestaande situatie is gericht en er door middel van open vragen tijdens de 

interviews dieper kon worden ingegaan op de gegeven antwoorden. De praktijkomstandigheden op de 

drie verenigingen zijn volledig intact gelaten en de onderzoeksmethoden hebben deze praktijk zo min 

mogelijk verstoord. De holistische aanpak van dit onderzoek was er volledig op gericht de bestaande 

praktijk zo veel mogelijk tot zijn recht te laten komen.  

 

Procedure 

Door middel van topiclijsten, gebaseerd op het aangepaste model (Figuur 1) van Riksen-

Walraven (2004) zijn mondelinge, individuele interviews gehouden, die zijn opgenomen met een 

recorder en verbatim zijn uitgeschreven. Er is er aan het begin van het interview aan iedere respondent 

gevraagd een lijstje met algemene gegevens in te vullen. Op deze manier was de achtergrond van de 

deelnemers direct zichtbaar. De anonimiteit van de respondenten is gewaarborgd doordat de 

uitkomsten niet herleidbaar zijn tot personen. Er is tijdens het interview gebruikt gemaakt van de 100-

punten-vragen voor de prioritering van kenmerken en structuur te waarborgen. Daarna is er 

doorgevraagd naar de manier waarop de deelnemer de 100 punten heeft verdeeld. Opvallende zaken 

zijn besproken en de respondent is in de gelegenheid gesteld de puntenverdeling te onderbouwen. Op 

deze manier was het mogelijk nuances aan te brengen en vragen te stellen die per respondent dieper op 

hun ervaringen in zijn gegaan. Dat heeft de interne validiteit van de bevraging vergroot. Er werd bij 

het afnemen van de interviews een zo open mogelijke benadering gebruikt omdat de ontwikkeling van 

een oordeel over de kenmerken zoveel mogelijk moest worden ontwikkeld tijdens het verloop van het 

onderzoek (Wester, 1991, p.81). De resultaten van de interviews zijn geanalyseerd volgens de 

kwalitatieve methoden van Baar (2002) en Baarda, De Goede en Teunissen (1995). Via analytische 

inductie, op grond van de citaten van de respondenten, is gekomen tot een kernlabelsysteem dat in 

principe antwoord geeft op de doelstellingen van het onderzoek. De betrouwbaarheid van de analyse is 

gegarandeerd vanwege de doorzichtigheid, herhaalbaarheid en overdraagbaarheid naar derden, doordat 

de aangebrachte codering te herleiden is naar de afzonderlijke interviews. Door deze werkwijze is 

getracht een zo nauwkeurig mogelijke weergave te geven van de feitelijke onderzoeksgegeven, 

waardoor de interne validiteit verhoogd wordt (Baar, 2002). De verwerking van de 100-punten-vragen 

had meer een kwantitatief karakter. Deze antwoorden zijn verwerkt met MSW Excel 2007. Per factor 

zijn de gemiddelde relatieve percentages berekend, waarmee inzicht is verkregen in het gewicht van 

de factoren ten opzichte van elkaar (Figuur 2; Figuur 3; Figuur 4; Figuur 5). 
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Resultaten 

De belangrijkste onderzoeksresultaten zijn hieronder besproken aan de hand van de vier 

kenmerken voor pedagogische kwaliteit op sportverenigingen (Riksen-Walraven, 2004). Per kenmerk 

vormt een figuur met de 100-punten verdeling het uitgangspunt. Dit figuur wordt aangevuld en 

toegelicht met een veelzeggend en inhoudsvol citaat en ontwikkelde kernlabels uit de afgenomen 

interviews. De kernlabels zijn cursief weergegeven en kunnen worden beschouwd als betekenisrijke 

pedagogische ervaringen op de verschillende clubs.  

 

Structurele kenmerken  

Een overzicht van het (gemiddelde) ervaren belang dat door de respondenten aan structurele 

kenmerken wordt gehecht is te vinden in Figuur 2. Pedagogische ondersteuning en groepsstabiliteit 

worden gemiddeld als belangrijkste factoren ervaren, terwijl het aantal kinderen per trainer/leider en in 

een wedstrijdgroep door het merendeel van de respondenten het minst van belang wordt geacht. 

 

Figuur 2: 100-punten-verdeling structurele kenmerken 
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Pedagogische ondersteuning  
20 25 15 15 10 10 20 5 60 40 20,0% 22,2% 22,0% 

Groepsstabiliteit 
10 30 15 0 25 50 15 30 40 0 10,0% 22,8% 21,5% 

Opleiding van de trainer/leider 
10 0 15 20 10 10 10 40 0 50 10,0% 17,2% 16,5% 

Pedagogisch beleid van de club 
40 20 15 25 25 10 20 5 0 0 40,0% 13,3% 16,0% 

Aantal kinderen per trainer/leider 
0 20 20 40 15 10 10 0 0 0 0,0% 12,8% 11,5% 

Aantal kinderen in een groep 
0 5 20 0 15 10 25 20 0 10 0,0% 11,7% 10,5% 

Anders 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,0% 0,0% 2,0% 

TOTAAL 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 

 

Het kader en de bestuursleden van de drie sportverenigingen in Rotterdam geven aan dat 

structurele kenmerken op alle drie de clubs nog niet perfect geregeld zijn. Opvallend is dat, ondanks 

dat er met gemiddeld 22% de meeste waarde wordt gehecht aan de pedagogisch coördinator die op 

elke club aanwezig is, er weinig om de ondersteuning door de pedagogisch coördinator wordt 

gevraagd. De pedagogisch coördinator verricht veel werk op de verenigingen, zoals het observeren 

van kinderen en ondersteuning bieden in omgaan met probleemjeugd. Toch merkt een aantal 

respondenten dat mensen het moeilijk vinden ondersteuning te vragen of te ontvangen. Hulpvragen 

aan een pedagogisch coördinator of een andere trainer voelt voor sommigen als een afgang. Mensen 

staan niet open om van elkaar te leren:  

 

“Als er dingen op papier staan, kun je mensen beter aanspreken. Op dit moment loopt het nog niet 100% goed, er 

wordt aan gewerkt, maar trainers moeten er ook voor open staan en vrijwilligers moeten bereid zijn ervan te 

leren” (respondent 5). 
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Het grote aantal kinderen en kleine aantal trainers resulteert op de betrokken clubs in veelal 

grote groepen met weinig trainers, waardoor sommige groepen verzuipen. In tegenstelling tot de 

vrijwilligers hecht de pedagogisch coördinator geen waarde aan het aantal kinderen in een groep 

(Figuur 2), omdat een goede trainer elke groep aankan. De ondervraagde trainers en leiders geven aan 

dat structuur in de groep erg belangrijk is voor trainers, dit blijkt ook uit het  belang van 21,5% dat 

aan groepsstabiliteit wordt gehecht (Figuur 2). Veel trainers blijven één seizoen of langer bij een vaste 

groep sporters omdat dit duidelijkheid schept naar beide partijen. Dit is vooral makkelijker werken 

voor trainers, zij werken dan met een vaste kern. Ook spelers profiteren, er ontstaat namelijk 

vastigheid, vertrouwen en teamspirit. De pedagogisch coördinator werkt hieraan mee door 

teamgesprekken te houden en afspraken te maken. Alle respondenten geven aan dat hun club aan 

iedere trainer de mogelijkheid biedt een sportspecifieke opleiding vanuit de bond te volgen. Toch 

wordt er minder belang gehecht aan deze opleidingen (16,5%). Respondenten vertellen dat de 

opleiding van een trainer weinig zegt over zijn pedagogische kwaliteiten, omdat de sportspecifieke 

opleidingen zich vooral richten op het technische en tactische aspecten van de betreffende sport. De 

meeste opgeleide trainers zitten vaak in de hogere selectie-elftallen van de verenigingen. In de lagere 

elftallen hebben weinig trainers een opleiding gevolgd en is het voornamelijk van belang dat een 

trainer om kan gaan met kinderen. De pedagogisch coördinator adviseert de verenigingen ook op het 

gebied van beleid, want op alle drie de verenigingen is het pedagogisch beleid nog niet volledig en 

soms onduidelijk.  Deze taak wordt door de pedagogisch coördinator als belangrijker ervaren dan door 

de overige vrijwilligers (Figuur 2). Het moet duidelijk zijn wie er verantwoordelijk is voor welke 

taken en het bestuur moet zichtbaar zijn voor de sporters. Het jeugdbestuur neemt hierin op twee 

verenigingen een bijzondere plek in, omdat zij volgens de respondenten betrokken moeten zijn bij het 

wel en wee van hun jeugdleden. Daarnaast is er op alle verenigingen sprake van een aannamebeleid 

voor spelers, trainers en vrijwilligers. Dit zorgt bij de aanmelding voor meer duidelijkheid, er worden 

immers bij aanvang al eisen gesteld aan de sporters en ouders. De pedagogisch coördinator heeft een 

adviserend rol bij dit aannamebeleid, maar er wordt op dit punt gestreefd naar zelfstandigheid. 

 

Proceskenmerken 

Een overzicht van het (gemiddelde) ervaren belang dat door de respondenten aan 

proceskenmerken wordt gehecht is te vinden in Figuur 3. Hierin wordt duidelijk dat men de meeste 

waarde hecht aan contact tussen trainer en kind. De respondenten ervaren afstemming tussen hun club 

en andere pedagogische praktijken als het minst van belang. Tevens is het opvallend dat de 

pedagogisch coördinator en de overige respondenten dezelfde proceskenmerken als belangrijk ervaren. 
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Figuur 3: 100-punten-verdeling proceskenmerken 
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Contact tussen trainer en kind 
20 25 15 30 25 10 20 20 60 30 20,0% 26,1% 25,5% 

Contact tussen kinderen onderling 
15 10 15 20 15 40 25 20 0 30 15,0% 19,4% 19,0% 

Persoonlijke aandacht 
20 10 25 20 20 20 15 20 0 10 20,0% 15,6% 16,0% 

Contact tussen trainer en ouders 
20 25 25 20 15 10 10 20 0 0 15,0% 14,4% 14,5% 

Materialen en activiteiten 
15 20 15 0 15 20 10 10 40 0 20,0% 13,9% 14,5% 

Afstemming club en ped. praktijken 
10 10 5 10 10 0 0 10 0 30 10,0% 8,3% 8,5% 

Anders 
0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0,0% 2,2% 2,0% 

TOTAAL 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 

  

 

Op elke vereniging vinden de respondenten dat trainers en kinderen elkaar steeds beter 

kennen. Dat zorgt voor vertrouwen en wederzijdse waardering tijdens trainingen en wedstrijden. Er 

wordt dan ook een gemiddeld belang van 25,5%, dat gehecht aan contact tussen trainer en kind 

(Figuur 3). Een aantal ondervraagden vindt dat trainers ook een maatschappelijke functie hebben. Het 

lukt een trainer soms om een aantal moeilijke kinderen echt te pakken te krijgen, respect te winnen en 

niet te laten ontsporen. Het blijkt voor trainers echter moeilijk te zijn een goede middenweg te vinden 

in het aandacht geven aan en contact maken met kinderen enerzijds en een goede, gerichte training te 

geven anderzijds. Op grond van de antwoorden van de respondenten kan worden geconstateerd dat zij 

het niet helemaal eens zijn  over de manier waarop een trainer aandacht aan zijn sporters moet 

besteden. Het is een dunne lijn tussen teveel en te weinig aandacht, want veel draait om de kinderen, 

maar trainers moeten ook een bepaalde afstand bewaren ten opzichte van hen. Anders gaan ze zich 

teveel hechten en dit kan belemmerend werken. De pedagogisch coördinator kan een oplossing bieden 

doordat trainers hier met persoonlijke informatie over hun pupillen terecht kunnen. Toch komen 

trainers er niet onderuit zich bezig te houden met de kinderen en elke trainer doet dat op zijn eigen 

manier. Bijzonderheden van kinderen worden jammer genoeg nauwelijks met ouders besproken, 

terwijl trainers toch een klein deel van de taak van de ouders overnemen. Dit is lastig omdat alle 

respondenten het contact tussen trainers en ouders als moeizaam, maar wel invloedrijk, ervaren 

(Figuur 3). Trainers en begeleiders vinden het moeilijk ouders te bereiken en sommige van hen weten 

ook niet welk kind bij welke ouder hoort. De pedagogisch coördinator zorgt in sommige gevallen voor 

meer verbinding tussen ouders en de trainers, door te helpen bij de communicatie. Er zijn zelfs 

respondenten die aangeven dat trainers zich niet meer met ouders bemoeien en dit aan het 

jeugdbestuur overlaten. Dit leidt volgens sommige respondenten tot moeilijkheden omdat het 

ontbreken van positief contact tussen trainers en ouders voor irritatie en klachten zorgt: 

 

“De trainer moet het contact goed houden. Met elkaar praten voorkomt een hoop ellende, (…) ook tussen trainers 

en ouders. Soms weten trainers helemaal niet of er een ouder aanwezig is” (respondent 1). 
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Onder de sportende kinderen hangt volgens de respondenten een oprechte sfeer en echt 

groepsgevoel, en dit ervaren de vrijwilligers met 19% als een belangrijke factor (Figuur 3). Deze sfeer 

vormen de kinderen zelf omdat ze elkaar steeds beter leren kennen en elkaar meetrekken gedurende 

het seizoen. Daarnaast kunnen kinderen ook keihard zijn tegen elkaar, maar ze blijven op een normale 

manier met elkaar omgaan omdat ze allemaal dezelfde sport beoefenen. Volgens één respondent 

onderneemt de vereniging soms activiteiten om het groepsgevoel bij de kinderen te versterken. 

Vrijwilligers zijn het erover eens dat activiteiten en materialen van invloed zijn op de training. Een 

tekort aan bijvoorbeeld ballen of kleedkamers zorgt volgens hen voor frustraties en ellende in een 

team. Contact met andere pedagogische praktijken wordt door vrijwel alle respondenten gezien als een 

taak van de pedagogisch coördinator. De pedagogisch coördinator kan contact houden met scholen 

over extreme gevallen tijdens het sporten. Deze afstemming komt in de praktijk echter zelden voor, 

gezien de lage waarde die respondenten hieraan hechten (Figuur 3). Hoewel het van toegevoegde 

waarde kan zijn voor de sportverenigingen en haar sporters, is het niet onmisbaar. De pedagogisch 

coördinator is de aangewezen persoon om de eerste contacten naar buiten toe te leggen, omdat niet 

iedereen contact op mag nemen met school. Veel respondenten vinden dat privacy van kinderen een 

kwetsbaar goed is. Het is ondenkbaar dat Jan en alleman zich kan bemoeien met het privéleven van 

kinderen. 

 

Kindkenmerken 

Een overzicht van het (gemiddelde) ervaren belang dat door de respondenten aan 

kindkenmerken wordt gehecht is te vinden in Figuur 4. Gemiddeld ervaren alle respondenten het geluk 

van kinderen als het grootste goed op hun vereniging. Kinderen gericht stimuleren wordt door 

vrijwilligers gemiddeld als minst belangrijk omschreven. De pedagogisch coördinator daarentegen 

vindt de betrokkenheid van kinderen het minst van belang. 

 

            Figuur 4: 100-punten-verdeling kindkenmerken 
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Geluk van kinderen 
25 25 25 30 20 20 30 20 50 50 25,0% 30,0% 29,5% 

Veiligheid van kinderen 
25 30 15 20 15 20 15 10 30 0 25,0% 17,2% 18,0% 

Sociale competentie van kinderen 
20 15 15 10 10 20 20 20 20 10 20,0% 15,6% 16,0% 

Betrokkenheid van kinderen 
0 10 20 20 20 30 10 10 0 20 0,0% 15,6% 14,0% 

De club houdt rekening met verschillen 
15 5 15 20 25 5 15 0 0 20 15,0% 11,7% 12,0% 

De club stimuleert kinderen gericht 
15 15 10 0 10 5 10 40 0 0 15,0% 10,0% 10,5% 

Anders 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAAL 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 
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Gezelligheid en plezier maken zijn met gemiddeld 29,5%, volgens alle ondervraagden de beste 

indicatoren voor het geluk dat kinderen ervaren op een club (Figuur 4). Elk kind moet zich gelukkig 

kunnen voelen op een vereniging en op welke manier is per kind verschillend. Bij jonge kinderen zien 

de respondenten dat plezier en geluk nog niet gerelateerd is aan presteren en winnen, maar wanneer 

kinderen ouder worden gaat dit uiteenlopen. Sommige trainers kunnen plezier en prestatie echter 

moeilijk combineren en dan gaat het ten koste van het plezier van kinderen: 

 

“In het begin is een club groot en moeten kinderen wennen, maar als ze gezelligheid ervaren komen ze vanzelf 

en die goede herinneringen helpen bij de betrokkenheid van kinderen. (…) Uiteindelijk zijn we hier omdat het 

kind het leuk vindt om te sporten en we gaan niet om te winnen maar om plezier te maken” (respondent 6). 

 

Ook wanneer het juiste evenwicht tussen prestatie en geluk er wel is zijn kinderen eerder 

betrokken bij alleen de sport dan bij hun sportvereniging. De verschillende verenigingen doen hun 

best om kinderen te betrekken bij de club door bijvoorbeeld scheidsrechterscursussen aan te bieden. 

De respondenten geven aan dat door een mentaliteitsverandering door de jaren heen het niet 

makkelijker is geworden, zij ervaren de betrokkenheid van kinderen met gemiddeld 14% dan ook niet 

van heel groot belang (Figuur 4). De pedagogisch coördinator hecht zelfs helemaal geen waarde aan 

deze betrokkenheid (Figuur 4) omdat deze vanzelf komt als de andere factoren in orde zijn. Daarbij 

komt dat het ontwikkelen van een veilig gevoel, in verschillende situaties op een vereniging, tijd vergt. 

Wanneer kinderen zich niet op hun gemak voelen op een club, door pesten of overheersend gezag door 

de trainer, is dat niet bevorderlijk voor het geluk en de betrokkenheid van kinderen. De pedagogisch 

coördinator op de verenigingen maakt contact met de kinderen en toont interesse, waardoor kinderen 

zich sneller thuis voelen. De respondenten merken op dat kinderen met elkaar leren omgaan op de 

verschillende verenigingen. Bevordering van sociale competentie wordt met 16% van redelijk belang 

ervaren (Figuur 4). De mate waarin er aandacht aan sociale competenties wordt besteed, is echter 

veelal in handen van de trainer. Verantwoordelijkheid dragen voor materialen en andere specifieke 

taken voor kinderen variëren per trainer, wat er toe leidt dat ieder team zijn eigen plan trekt. Het 

bestuur en de pedagogisch coördinator oefenen weinig invloed uit op het gericht stimuleren van hun 

sporters, dit ervaren de meeste respondenten als een gemis voor de kinderen en trainers. Het ligt 

geheel aan de instelling van een trainer in welke mate hij of zij kinderen verantwoordelijkheden geeft 

en inspraak toe laat. Ditzelfde geldt voor de behandeling van kinderen in een groep, elke club, trainer 

en team gaat anders om met individuele verschillen van sporters. Er wordt door de verenigingen vaak 

rekening gehouden met culturele verschillen, al is dit soms tegen wil en dank. Sommige respondenten 

zien de Nederlandse normen en waarden het liefst als geldend voor iedereen, zij gaan ervan uit dat de 

basisbehoeftes voor iedereen hetzelfde zijn. De pedagogisch coördinator probeert er door middel van 

duidelijke regels en afspraken voor te zorgen dat iedereen weet hoe men op de club omgaat met 

verschillen tussen kinderen, want niemand komt er onder uit zich op sommige gebieden aan te passen 

aan multiculturele verschillen. Een vereniging is net de maatschappij waar omgangsvormen ook in de 

loop van de jaren veranderen en er veel variaties zitten in wat mensen leuk vinden. Enkele deelnemers 
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aan het onderzoek zijn van mening dat een aparte behandeling van kinderen met problemen geen 

kwaad kan zolang de groep er maar niets van merkt omdat je anders kinderen declasseert. 

 

Omgevingskenmerken 

Een overzicht van het (gemiddelde) ervaren belang dat door de respondenten aan 

omgevingskenmerken wordt gehecht is te vinden in Figuur 5. Hieruit blijkt dat vrijwilligers het 

nakomen van regels en afspraken het meest van belang vinden. Aan de wijk waarin een club gevestigd 

is wordt gemiddeld het minste belang gehecht. 

 

Figuur 5: 100-punten-verdeling omgevingskenmerken 
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Het nakomen van regels en afspraken 
10 30 20 30 20 30 20 20 0 40 30,0% 23,9% 24,5% 

Sfeer op de club 
15 5 10 15 15 10 10 10 0 0 10,0% 23,3% 22,0% 

Een stabiel bestuur 
15 25 15 15 20 30 20 10 0 0 30,0% 18,9% 20,0% 

Betrokkenheid van ouders 
30 25 25 30 15 20 20 20 60 0 15,0% 15,0% 15,0% 

omgang met kinderen en trainer 
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De wijk waarin de club gevestigd is 
30 15 15 0 20 5 5 30 40 40 0,0% 9,4% 8,5% 

Anders 
0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0,0% 1,1% 1,0% 

TOTAAL 
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Duidelijkheid over het nakomen van regels en afspraken heeft een sneeuwbaleffect op alle onderzochte 

verenigingen. Het gebeurt nog regelmatig dat er te weinig helderheid is over wat de regels en 

afspraken van de club precies zijn en hoe ze moeten worden nageleefd. Dit zorgt voor onrust en chaos 

omdat regels en afspraken de basis zijn van een vereniging. Iedereen moet zich aan dezelfde regels en 

afspraken houden en dit gaat nog te vaak mis. Voor het (her)formuleren en updaten van regels en een 

goede communicatie en uitleg naar leden kan een taak weggelegd zijn voor de pedagogisch 

coördinator. Niet iedereen die uit de maat loopt kan bijvoorbeeld zomaar van de club gestuurd worden. 

Dit ligt genuanceerder en in de praktijk worden er veel zaken gedoogd. Er wordt 22% van het ervaren 

belang gehecht aan de ervaring van respondenten dat hun vereniging een sociale plaats is waar 

iedereen elkaar ontmoet (Figuur 5), en dat verschillende sferen op de club invloed hebben op de hele 

vereniging. Op veel momenten wordt de sfeer als goed, stabiel en positief ervaren doordat iedereen 

zich welkom mag voelen en er een ons-kent-ons mentaliteit heerst. Er zijn helaas ook nog momenten 

waarop de sfeer op de verschillende verenigingen minder stabiel is door bijvoorbeeld het ontbreken 

van regels en afspraken, te weinig kaderleden en kliekjesvorming onder de ouders. Vooral de ouders 

kunnen volgens de ondervraagden (belang van 15% in Figuur 5) een negatief stempel drukken op een 

vereniging, omdat de onpersoonlijkheid bij ouders groeit terwijl clubs zich er wel bewust van zijn.  
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Een lage betrokkenheid van ouders heeft invloed op het gedrag van kinderen omdat zij zich niet 

gesteund voelen. Ouders kunnen niet met hun kinderen praten over de sport en prestaties van de 

kinderen gaan achteruit.  

 

“Van kinderen die op de voorgrond treden zijn de ouders vaak niet aanwezig, terwijl ouders naast hun kind ook 

zichzelf hebben lid gemaakt van een vereniging. (…) Hierin zijn de regels niet eenduidig. (…) Een vereniging is 

een sociale plek waar een groep mensen elkaar ontmoet die samen een doel willen bereiken (respondent 2). 

 

Vaak zijn niet kinderen, maar ouders veroorzakers van problemen en ellende doordat ze veel 

klagen zonder zelf hun handen uit de mouwen te steken. De pedagogisch coördinator biedt hulp door 

met ouders in gesprek te gaan en betrokkenheid te creëren. Op twee deelnemende verenigingen aan het 

onderzoek worden ouders verplicht werkzaamheden te verrichten voor de club van hun kinderen, door 

bijvoorbeeld een vrijwilligerspoule of een aannamebeleid. De ouders die het vrijwilligerswerk wel uit 

zichzelf oppakken worden vaak trainer of leider van een team. Om ervoor te zorgen dat deze inzet 

blijft bestaan zou er volgens de respondenten meer aandacht moeten zijn voor het betrekken en 

belonen van trainers. Op dit moment ervaart iedereen de omgang met trainers en kinderen door de 

club maar van geringe invloed (Figuur 5). Op één vereniging worden ouders wel indirect beloond 

doordat hun zoontje als pupil van de week in het zonnetje wordt gezet. Dit ervaart men als een goede 

zaak. Het is echter de vraag of deze maatregel een positieve invloed heeft op een goede pedagogische 

kwaliteit. Hoewel uit Figuur 5 blijkt dat de ondervraagde vrijwilligers weinig belang hechten aan de 

wijk waarin een club gevestigd is (8,5%), is het vanuit de antwoorden van de respondenten onduidelijk 

of de achterstandswijk invloed heeft op de pedagogische kwaliteit van een club. Sommige vrijwilligers 

vinden dat aanpassen op de omliggende wijk inderdaad een noodzakelijk kwaad is, omdat de wijk een 

voedingsbodem is waarin zaken kunnen escaleren. Ander respondenten geven juist aan dat de wijk 

absoluut niet belangrijk is en dat er zelfs in de slechtste wijken nog een leuke club kan worden 

opgezet. Daarnaast vinden veel respondenten onduidelijkheid over de toekomst en 

samenwerkingspartners een gevaar voor de vereniging. Het is door de vele partijen die zich met de 

verenigingen bemoeien soms onduidelijk wat de taakverdeling is. De verschillende partijen, 

waaronder de pedagogisch coördinator, moeten op één lijn liggen om goed met een vereniging te 

kunnen samenwerken. En uiteindelijk heeft ook een stabiel bestuur invloed alhoewel dit geen leidraad 

is voor een vereniging. De pedagogisch coördinator hecht met 30% de meeste waarde aan dit kenmerk 

(Figuur 5), omdat dit in de werkzaamheden voor rust en een duidelijke communicatie zorgt. Een aantal 

respondenten geeft aan dat het bestuur op hun vereniging bestaat uit een vaste kern die invloed heeft 

op regels en afspraken. Andere ondervraagde vrijwilligers ervaren hun bestuur juist als een 

struikelblok omdat er chaos heerst of doordat ze niet zichtbaar zijn.  
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Discussie 

In dit onderzoek zijn de ervaringen van een aantal vrijwilligers op sportverenigingen in 

Rotterdam-IJsselmonde en een pedagogisch coördinator, ten aanzien van pedagogische kwaliteit, 

bestudeerd. 

De eerste subdoelstelling van het onderzoek had betrekking op de ervaringen van het kader 

met structurele kenmerken op sportverenigingen. Er werd verwacht dat factoren die met deze 

kenmerken samenhangen erg herkenbaar waren voor vrijwilligers en dat de factor „groepsstabiliteit‟ 

als het minst makkelijk zou worden ervaren. Uit de resultaten wordt duidelijk dat deze maar voor een 

deel overeenkomen met de verwachtingen. Het meest opvallende verschil heeft betrekking op de 

ervaren groepsstabiliteit. Door Buisman (2004) is deze factor omschreven als een belangrijk kenmerk 

dat moeilijk te bewerkstelligen is op sportverenigingen door de wisselingen van kinderen in teams. 

Vrijwilligers ervaren dit kenmerk desalniettemin als meest belangrijk en aanwezig op hun club. Ze 

geven aan dat ze structuur ervaren in de groepen die voornamelijk goed is voor de trainers. Een 

verklaring voor deze discrepantie kan zijn dat trainers en leiders groepsstabiliteit als prettig ervaren 

met betrekking tot hun werkzaamheden, in tegenstelling tot wat kinderen ervaren. Veel ondervraagde 

vrijwilligers zijn zelf trainer of leider en praten uit ervaring en eigenbelang. Het is opvallend dat de 

pedagogisch coördinator juist weinig waarde hecht aan groepsstabiliteit en bezetting van trainers en 

kinderen in groepen. Het valt dan ook te adviseren om het belang van groepsstabiliteit  tussen 

vrijwilligers en de pedagogisch coördinator op elkaar af te stemmen. De verwachtingen van vrijwillig 

kader rondom het belang van de opleiding van trainers, komen ook niet volledig overeen met de 

omschreven resultaten. Er wordt in de resultaten weinig waarde gehecht aan de opleiding van trainers 

omdat dit vrijwel niets zegt over zijn pedagogische kwaliteiten. Hoewel Knoppers (2006) omschrijft 

dat trainers met een juiste opleiding heersende discoursen rondom pedagogische issues weg kunnen 

nemen, ervaren kaderleden dat sportgerelateerde opleidingen trainers juist alleen maar op technisch en 

tactisch gebied scholen. Zij herkennen niet dat een opgeleide trainer meer bijdraagt aan de 

ontwikkeling van normbesef en sociaal functioneren (Panthalon, 2005). Het is onduidelijk of het 

vrijwillig kader positiever tegenover een opleiding zou staan als deze zich meer richt op de 

ontwikkeling van pedagogische kennis en kunde. Het is aan te raden hier tijdens vervolgonderzoek 

dieper op in te gaan. Vrijwilligers merken wel op dat houdingen en attitudes van trainers relevant zijn 

voor de ontwikkeling van sporters op sportverenigingen (Decker & Lasley, 1995). Men vindt het 

kunnen omgaan met kinderen veelal belangrijker dan een professionele pedagogische training (Dirks 

en collega‟s, 2003). Een pedagogisch coördinator kan het bewustzijn van eigen houdingen en attitudes 

in sport door trainers versterken. Ook vinden vrijwilligers het  prettig dat er op hun club een 

pedagogisch coördinator aanwezig is die hulp biedt wanneer trainers ervaring missen. Doordat de 

pedagogisch coördinator kennis overdraagt komt dit voor een deel overeen met de noodzaak van een 

opleiding voor trainers, zoals omschreven door Knoppers (2006) en Dirks en collega‟s. (2003). Hieruit 

kan worden geconcludeerd dat vrijwilligers op de betreffende sportverenigingen meer waarde hechten 

aan incidentele en noodzakelijke „coaching on the job‟ dan aan langdurige en algemene opleidingen op 
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het gebied van pedagogisch kennis. Het is opmerkelijk dat vrijwilligers ervaren dat de hulpvraag van 

onopgeleide trainers op incidenteel gebied, toch vaak uit blijft vanwege schaamtegevoelens en de 

slechte bereikbaarheid van de pedagogisch coördinator. Het is voor vervolgonderzoek belangrijk te 

achterhalen hoe deze communicatie problemen tot stand komen en verholpen kunnen worden. Zoals in 

de verwachting voorspeld, is een aantal vrijwilligers kritisch over het pedagogische beleid van hun 

sportclub. Dit ligt echter maar voor een deel aan de grote groepen kinderen en een tekort aan trainers. 

De pedagogisch coördinator ervaart, in vergelijking met de vrijwilligers, dat pedagogisch beleid meer 

invloed heeft op een sportclub. Onduidelijkheid over regels, afspraken en verantwoordelijkheid zorgen 

er bij de vrijwilligers voornamelijk voor dat zij het beleid nog niet als optimaal beschouwen. De 

pedagogisch coördinator zal vooral, als een soort manager, in kunnen spelen op de winst die behaald 

kan worden door aanpassing van het beleid.  

De tweede doelstelling had betrekking op de ervaringen van vrijwilligers en de pedagogisch 

coördinator op sportverenigingen met proceskenmerken. De verwachting was dat het voor sommige 

respondenten moeilijk zou zijn proceskenmerken op hun waarde te schatten, doordat er weinig 

opgeleid kader aanwezig is op de clubs. Conform Dirks en collega‟s (2003) en Kassing en Infante 

(1999) blijkt dat de vrijwilligers uit dit onderzoek opmerken dat iedereen elkaar goed kent op de club 

en dat dit vertrouwen schept. Net als het vrijwilliger kader op sportverenigingen geeft Riksen-

Walraven (2004) aan dat de interactie tussen trainers en kinderen de grootste invloed heeft op de 

ontwikkeling van sportende kinderen. Dit hangt samen met de structurele contacten, de grotere sociale 

invloed en cognitieve competentie van trainers op kinderen en de invloed van trainers op het 

materiaalgebruik en contact met andere kinderen tijdens een training. Volgens de vrijwilligers hebben 

materialen en activiteiten hierbij de minste invloed op jonge sporters. Opvallend is dat vrijwilligers het 

contact tussen trainers en ouders wel als belangrijk ervaren. Zij omschrijven het belang van positief 

contact tussen beiden en de ergernissen die het met zich mee brengt als contact slecht verloopt. 

Soortgelijk resultaat werd gevonden voor het belang van contact tussen trainers en ouders en de lage 

ouderbetrokkenheid. Dit kan invloed hebben op de mate van contact dat trainers ervaren met ouders. 

Zodoende is het aan te raden dat de pedagogisch coördinator tijdens het werk voldoende aandacht 

besteedt aan de communicatie tussen ouders en trainers om problemen te voorkomen en op te lossen. 

Er bestaat minder consensus over de mate van, en het soort aandacht die jonge sporters moeten 

krijgen. Uit de resultaten blijkt dat sommige vrijwilligers veel persoonlijke aandacht als een positieve 

factor voor de ontwikkeling van kinderen ervaren, terwijl anderen dit juist als een belemmering voor 

trainers ervaren. Men is, zoals verwacht, niet eenduidig over welke rol iemand als trainer moet spelen 

(Short & Short, 2009). Al deze rollen hebben zo hun eigen invulling wat betreft de mate van aandacht 

bij kinderen. Voor de afstemming tussen verschillende pedagogische praktijken en sport werd 

verwacht dat vrijwilligers dit elk op een eigen manier zouden kunnen ervaren. Uit de resultaten blijkt 

dat de afstemming tussen school en sport, door bijvoorbeeld brede scholen (VWS, 2005) veelal niet 

als invloedrijk wordt gezien. Hoewel het concept van een samenwerking tussen sporten en school 

zekerheid en gespreide verantwoordelijkheid biedt, wordt door enkele vrijwilligers opgemerkt dat de 
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zekerheid kan leiden tot vercommercialisering. Een Angelsaksisch model zoals men hanteert in de 

Verenigde Staten kan het gevolg zijn. Een deel van de respondenten zit daar niet op te wachten. In dit 

model staan liberale waarden, zoals vrijheid en zelfredzaamheid voorop en komt er een grote nadruk te 

liggen op winst en  vercommercialisering van de sport (Eitzen, 1999). Er bestaat een kans dat de 

positieve waarde van een vrijwilligerscultuur dan langzaam kan verdwijnen (Verweel, 2007). 

Vrijwilligers ervaren het daarentegen wel als positief dat een pedagogisch coördinator contact zoekt 

met andere pedagogische praktijken om een juiste afstemming te vinden in elkaars benadering naar 

kinderen. Alhoewel dit in de praktijk alleen maar in extreme gevallen gebeurt, moet er wel rekening 

worden gehouden met de privacy van kinderen. Alleen een bevoegd persoon, zoals een pedagogisch 

coördinator, mag contact opnemen met andere pedagogische netwerken van een kind.  

De derde doelstelling betrof de ervaringen van vrijwilligers met kindkenmerken op 

sportverenigingen. Hierbij werd verwacht dat, hoewel basisbehoeftes van kinderen hetzelfde zijn 

(Riksen-Walraven, 2000), onopgeleid kader zich niet bewust is van de waarde van deze behoeftes. De 

resultaten wijzen uit dat de behoefte aan geluk van sportende kinderen door alle vrijwilligers en de 

pedagogisch coördinator wordt herkend en als de belangrijkste factor wordt gewaardeerd. Deze mate 

van geluk samen met de mate waarin jongeren specifieke verantwoordelijkheden krijgen en 

competenties kunnen ontwikkelen (McCarthy, Jones & Clark-Carter, 2006). De specifieke 

taakgerichtheid wordt door vrijwilligers in mindere mate als belangrijk ervaren, doordat het veelal aan 

trainers en leiders zelf ligt of zij aandacht besteden aan zaken als verantwoordelijkheidsgevoel. Het is 

aan te raden dat de pedagogisch coördinator het belang van taakgerichtheid bij het bestuur en kader 

aan de orde brengt, zodat er concreet beleid op gevormd kan worden. Ditzelfde geldt voor de mate 

waarin trainers en leiders rekening houden met individuele verschillen van kinderen op het sportveld. 

Zoals het VWS (2005) omschrijft, worden er op elke club wel normen en waarden aan kinderen 

meegegeven, alleen hecht iedereen een andere waarde aan de afstemming op de diversiteit aan 

culturen op de club. Vrijwilligers ervaren ook de veiligheid, de ontwikkeling van sociale competenties 

en de betrokkenheid van kinderen als factoren die samenhangen met de pedagogische kwaliteit van het 

klimaat op een sportvereniging. Veel vrijwilligers vinden dat er voor deze basisbehoeftes geen 

duidelijk beleid is opgesteld. Ontwikkeling in de bekwaamheid van sport wordt vaak door kader op 

sportclubs gekoppeld aan prestatie en winnen. Vooral oudere kinderen voelen, volgens kaderleden, 

steeds meer de behoefte om te presteren omdat ze daar gelukkiger van worden. Vanaf hun tienerjaren 

worden kinderen zich bewust van hun eigen kunnen en gaan ze een plek zoeken in sport waar ze zich 

prettig bij voelen (Buisman & Middelkamp, 2001). 

De vierde doelstelling had betrekking op de ervaringen van vrijwillig kader met 

omgevingskenmerken op hun sportvereniging. De verwachting wat betreft regels en afspraken was dat 

er op alle verenigingen vermoedelijk een hoop te verbeteren zou zijn. De veldoriëntatie deed 

vermoeden dat een pedagogisch coördinator daar hulp bij kon bieden. Er is gebleken dat vrijwilligers 

het nakomen van regels en afspraken als belangrijk ervaren. Er heerst echter op veel clubs nog 

onduidelijkheid over het nakomen van regels en afspraken. Daarnaast is er maar een enkeling die 
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aangeeft dat het verbeteren van regels en afspraken een taak zou moeten zijn van een pedagogisch 

coördinator. Dit komt niet overeen met de eerdere ervaringen omtrent de inzet van een pedagogisch 

coördinator. De pedagogisch coördinator had daar duidelijk invloed op een verbetering van het 

nakomen van de regels en afspraken (Kalkman, 2009). Wellicht is dit te verklaren doordat de 

pedagogisch coördinator op de deelnemende verengingen nog maar een korte tijd werkzaam is. Het is 

aan te raden hier in de toekomst meer onderzoek naar te laten doen. De verwachtingen omtrent de 

betrokkenheid van kinderen en trainers worden ook voor een deel weerlegd door de resultaten. Hoewel 

Rutten en collega‟s (2004) omschrijven dat de omgang met en betrokkenheid van een club bij trainers 

en kinderen van invloed is op anti en prosociaal gedrag, zijn er maar een aantal vrijwilligers die het 

belang van deze inzet ervaren. Er is vervolgonderzoek nodig om in te kunnen spelen op de 

communicatieve problemen die bestaan tussen een sportvereniging en zijn kader. Wanneer dat 

duidelijk is kan een pedagogisch coördinator hulp bieden door verenigingen bewust te maken van het 

belang van betrokken trainers en vrijwilligers. Uit de resultaten blijkt dat de ouderbetrokkenheid op 

sportverenigingen in Rotterdam laag is en dit komt overeen met de verwachting. Uit het onderzoek 

Van Klaver, Tromp en Oude Ophuis (2005) blijkt namelijk dat allochtone ouders minder 

vrijwilligerswerk verrichten dan autochtone ouders op sportverenigingen. Aangezien de 

sportverenigingen een diversiteit aan culturen in hun ledenbestand hebben, klopt het dat de 

ouderbetrokkenheid laag ligt. Ouders zouden juist een belangrijke rol moeten spelen in de 

ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen via sport (Kremer-Sadlik & Kim, 2007). Het is niet 

alleen de sportvereniging die tijdens het sporten verantwoordelijk is voor de opvoeding van de jonge 

sporters, ouders hebben hier ook een taak in. Competenties, gedragstijl en verwachtingen die kinderen 

meenemen naar de sportclub komen mede tot stand door interactie tussen de kinderen en hun ouders 

(Riksen-Walraven, 2004). Op de sportverenigingen ervaren vrijwilligers het als verontrustend dat een 

grote groep ouders weinig betrokken is bij de sport van hun kind. Er zijn initiatieven waarbij ouders 

tijdens de inschrijving van hun kind worden verplicht werk voor de vereniging te verrichten om de 

betrokkenheid te vergroten.  Ook de pedagogisch coördinator kan hulp bieden door op de verenigingen 

in te spelen op beleid dat de betrokkenheid van ouders vergroot en door zelf contacten te leggen met 

ouders. Uiteindelijk ervaren het kader van sportverenigingen en de pedagogische coördinator een 

stabiel bestuur ook als een onderdeel dat invloed heeft op een goed pedagogisch klimaat van een 

sportclub. Wanneer een bestuur wordt ervaren als struikelblok belemmert dit de hele vereniging bij het 

uitvoeren van zijn pedagogische taken en beleid. Onduidelijkheid over de toekomst en 

samenwerkingspartners heeft echter ook zijn weerslag op het pedagogisch beleid van 

sportverenigingen.  

Uit dit onderzoek is gebleken dat de pedagogische kwaliteit op drie sportverenigingen in 

Rotterdam door vrijwilligers nog niet als optimaal wordt ervaren. Voornamelijk op het gebied van 

proces- en omgevingskenmerken valt er nog winst te behalen. De interventie van een pedagogisch 

coördinator op de sportverenigingen kan op verschillende vlakken ondersteuning bieden. Deze 
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ondersteuning moet echter wel worden afgestemd op de vraag van vrijwilligers op sportclubs. Het zal 

dan ook de nodige aandacht behoeven om de communicatie tussen verschillende partijen te verbeteren. 

 

Binnen het huidige onderzoek moet een aantal beperkingen worden genoemd waar rekening 

mee dient te worden gehouden. De casestudie is op drie sportverenigingen uitgevoerd, onder tien 

respondenten, allen vrijwilliger. Enkele respondenten zijn niet random verworven, maar op aanraden 

van de pedagogisch coördinator benaderd. Deze manier van respondenten werven was 

onontkoombaar, omdat de weinige vrijwilligers die er waren niet uit zichzelf aan een interview mee 

wilden werken. Het is een uitdaging om met dit probleem van zelfselectie in toekomstig onderzoek 

rekening te houden. Daarnaast is het aan te bevelen in de toekomst niet alleen de ervaring van 

vrijwillig kader te onderzoeken, maar ook van andere betrokkenen op sportverenigingen, zoals 

jeugdleden en ouders. Vanuit verschillende perspectieven, zoals die van ouders, kan een vollediger 

beeld worden geschetst over het ervaren pedagogisch klimaat op sportverenigingen. Wanneer er meer 

kwalitatief onderzoek gedaan wordt, is het tevens van belang dat er van meerdere interviewers gebruik 

wordt gemaakt. Nadelige effecten die te herleiden zijn tot het werken met een en dezelfde onderzoeker 

kunnen zo worden voorkomen (Judd, Kidder & Smith, 1991). Op één betrokken club is er door de lage 

bereidheid van vrijwilligers slechts één respondent geïnterviewd. Deze vereniging had op het moment 

van onderzoek te veel bestuurlijke en financiële problemen om intensief aan de studie mee te werken. 

Desalniettemin zijn de omschreven resultaten uitstekend te gebruiken voor de ontwikkeling van het 

pedagogisch beleid van de betrokken verenigingen.  
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