
Psychologische kracht & welzijn:
Nuttige bronnen

Hopelijk heeft de informatie die u op onze site vindt u geholpen om enkele manieren te 
ontdekken waarop u de psychologische ontwikkeling van uw kind kunt ondersteunen. Als 
u meer wilt weten over de bronnen van deze informatie, kunnen onderstaande links 
interessant zijn:

Hieronder staat een link naar een video van Dr. Chris Harwood waarin wordt besproken 
hoe de ontwikkeling van psychologische vaardigheden bij jonge atleten kan worden 
ondersteund:
https://www.youtube.com/watch?v=Z5UfNkzSS_w

Het 5C-programma van Loughborough University is ontworpen om zowel coaches als 
ouders te ondersteunen bij het ontwikkelen van het vertrouwen, de betrokkenheid, de 
controle, de communicatie en concentratie van jonge atleten:
http://www.the5Cs.co.uk

Een Canadees programma dat op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde informatie en 
bronnen voor ouders en coaches biedt over hoe positieve jongerenontwikkeling door 
middel van sport kan worden bevorderd:
http://www.positivesport.ca

Een artikel van professor Frank Smoll over hoe ouders kunnen helpen bij het ontwikkelen 
van de psychologische kracht van sporters:
https://www.psychologytoday.com/blog/coaching-and-parenting-young-
athletes/201510/how-develop-mentally-tough-young-athletes

Deze blog van Inner Drive belicht 9 kerntips voor het ontwikkelen van belangrijke 
psychologische kenmerken bij jeugdatleten:
https://blog.innerdrive.co.uk/developing-excellence-in-young-athletes



Omwille van het belang psychologische kracht en welzijn hebben onderzoekers over de 
hele wereld veel tijd besteed aan onderzoek naar inzichten en manieren om jonge 
sporters te ondersteunen. Hieronder vindt u links naar slechts enkele van de artikelen die 
zich op dit onderwerp hebben gericht:
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Als u problemen ondervindt om toegang te krijgen tot deze informatie of als u meer 
informatie wenst, neem dan gerust contact met ons op via info@sportparent.eu.
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