
Hoe kunnen ouders de ontwikkeling van hun 
kind in de sport ondersteunen?

Ouders kunnen kinderen aanmoedigen om al op jonge leeftijd aan lichaamsbeweging te doen. Door 
enthousiasme voor beweging en sport kunt u alle aspecten van de ontwikkeling van uw kind 

ondersteunen.

Er is een limiet aan wat je kan beïnvloeden in de sportieve ontwikkeling van je kind. Want die wordt ook
beïnvloed door zowel genetische, ervarings- als omgevingsfactoren. Hoe dan ook is het als ouder belangrijk
dat u begrijpt dat ontwikkeling een dynamisch, complex en niet-lineair proces is. Soms lijkt je kind beter dan
anderen, maar ze kunnen gewoon al verder in hun ontwikkelingsproces staan, of andersom. Dus, in plaats
van je te concentreren op hoe je kind het doet in vergelijking met andere kinderen, is het waardevoller om
je te concentreren op de vooruitgang die je kind maakt, en het helpt om van sport te genieten, omdat dit
kinderen gemotiveerd zal houden om te spelen en te verbeteren.

Enkele belangrijke principes voor het ondersteunen van de ontwikkeling van uw kind
• Geef prioriteit aan de ontwikkeling van elementaire motorische en fysieke vaardigheden op een jonge 

leeftijd.
• Begrijp de basisbeginselen van ontwikkeling en erken hoe de ontwikkelingsleeftijd van uw kind (positief of 

negatief) van invloed kan zijn op zijn/haar sportieve prestaties. 
• Concentreer u op de vooruitgang van uw kind, waarbij u bijzondere aandacht besteedt aan ontwikkeling op 

de lange termijn, in plaats van aan kortetermijnverbeteringen.
• Wees een rolmodel in het gedrag dat u van uw kind zou willen zien, omdat u hun psychosociale ontwikkeling 

grotendeels vormgeeft. 
• Let als ouder ook op de manier waarop coaches handelen en training geven, en kijk of ze rekening houden 

met de ontwikkeling van de kinderen. Bijvoorbeeld:
• Creëert de coach een positief en veilig klimaat? Hoe communiceert hij / zij? Is de aanpak  geschikt 

voor de cognitieve ontwikkeling van uw kind?
• Houdt de coach rekening met de lichamelijke en cognitieve ontwikkeling van jonge mensen. 

Bijvoorbeeld, passen de gekozen oefeningen bij de leeftijdsgroep die hij / zij traint; geen rigide “one
size fits all” aanpak?

• Heeft de coach aandacht voor de emoties of psychologische toestand van de jongeren? Heeft hij / zij 
er interesse in? 

• Houdt de coach ontwikkelings- en prestatiedoelen bij om de planning op te maken, en de trainingen 
vorm te geven.


