
Hoe kan ik mijn kind helpen om gemotiveerd te blijven?

Om gemotiveerd te zijn in de sport, moet je kind een gevoel ervaren van autonomie (dat wil zeggen dat
het eigen keuzes kan maken in zijn of haar sport), verbondenheid (hechte relaties met coaches en andere
spelers) en vooral competentie (zich goed voelen in hun sport). De mate waarin uw kind op lange termijn
gemotiveerd blijft, is afhankelijk van hoe het omgaat met succes en falen.

Hoe kan ik mijn kind helpen om meer taakgericht te zijn?

Veel kinderen hebben een grotere kans op ego-oriëntatie in competitie omdat ze meestal gericht zijn op het 
resultaat. Het is belangrijk om uw kind te helpen bij het ontwikkelen van taakoriëntatie, omdat dit als een 
'vangnet' fungeert voor hun motivatie als ze een periode van slechte prestaties of vooruitgang doormaken. 
Ouders kunnen een taakgerichte omgeving helpen ontwikkelen door te benadrukken dat succes in de sport 
draait om persoonlijke vooruitgang, zelfontplooiing en leren door aanhoudende  inspanningen. Ouders 
moeten voorkomen dat ze hun kind vergelijken met andere spelers en doorzettingsvermogen waarderen door 
te benadrukken dat fouten maken een belangrijk onderdeel van leren is.

Waarom gaan sommige kinderen anders om met succes en falen?

Kinderen leren verschillende manieren om te bekijken wat competentie is, en dit leidt ertoe dat ze op 
verschillende manieren succes en falen zien. Een kind dat zeer taakgericht is, krijgt gevoel van competentie 
door persoonlijke vooruitgang, verbetering en inspanning. Als alternatief krijgen meer op het ego gerichte 
kinderen gevoelens van competentie door met minder inspanning anderen te overtreffen, te winnen of te 
laten zien wat ze kunnen.

Hoe gedragen ego-georiënteerde atleten zich?

Ego-georiënteerde atleten voelen zich goed als ze 
goed presteren, maar hebben het moeilijk op 
momenten van onzekerheid. Onder druk of wanneer 
ze niet goed presteren, vermijden ze uitdagende 
taken, trekken ze zich terug en zijn ze meer vatbaar 
voor vals spelen, angstgevoelens en beleven ze minder 
plezier aan sport. Deze atleten kunnen ook moeilijker 
overschakelen naar hogere niveaus van sport wanneer 
ze sterkere tegenstanders ontmoeten.

Hoe gedragen taakgerichte atleten zich?

Taakgerichte atleten hebben doorgaans een 
stabielere perceptie van hun competentie en 
vertonen consequent hoge niveaus van inspanning 
en doorzettingsvermogen, plezier, voldoening en 
prestaties. Omdat ze zich meestal richten op 
verbetering, zullen ze eerder uitdagende taken 
kiezen, die hun huidige vaardigheden zullen 
vergroten. 
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