
Wat mag ik van de coach van mijn kind verwachten?

Wat betekent dit in de praktijk?
Praktisch betekent dit dat de coach van uw kind op zijn minst:
• De naam van uw kind kent en gebruikt
• Zichzelf voorstelt aan jou
• Nieuwkomers helpt om zich welkom te voelen
• Uitlegt waarom hij bepaalde trainingsactiviteiten kiest
• Een aanwezigheidslijst bijhoudt
• Het belang begrijpt van de hun toon bij communicatie met kinderen
• Eerlijk en consistent in reactie op inbreuken op regels
• Controleert  of de kinderen begrijpen wat er van hen wordt gevraagd
• Plaats kinderen – en zichzelf – niet in een kwetsbare positie door in afzondering te werken.

Het belangrijkste dat je van de coach van je kind mag verwachten, is dat hij wil dat je kind van het sporten 
geniet, en dat de coach met je samenwerkt om ervoor te zorgen dat je kind veilig blijft en zo lang mogelijk aan 
de sport doet. Enkele belangrijke dingen om te overwegen zijn:

• Opleiding: de coach van uw kind moet een erkende coachingkwalificatie hebben en de technische 
competentie in de sport op het juiste niveau hebben. Coaches moeten competent zijn om de sport of 
activiteit veilig uit te voeren en te begeleiden. Coaches moeten zich ook engageren voor de veiligheid van hun 
kind.

• Verzekering: Afhankelijk van de activiteit is het de club of de coach die een individuele verzekering heeft 
afgesloten om de activiteiten te dekken.

• Communicatie: de sociale en communicatieve vaardigheden van de coach zijn net zo belangrijk als de 
technische coachingkwalificatie. Coaches moeten duidelijk kunnen communiceren met verschillende kinderen 
en zich comfortabel voelen in hun rol. Coaches moeten de tijd nemen om te laten zien dat ze ouders 
waarderen, input vragen van ouders en proactief communiceren over wat ze hopen te bereiken binnen de 
club.

• Verwachtingen: coaches moeten helder en realistisch zijn in hun verwachtingen en eerlijk omgaan met alle 
kinderen.

• Planning: coaches moeten in staat om de trainingen leuk te houden voor kinderen, met veel activiteiten, en 
zonder te veel te praten. Wanneer er meer structuur en minder wachttijd is, lopen jongeren minder risico op 
pestgedrag.

• Normen: de coach van je kind moet ervoor zorgen dat ze van meet af aan duidelijk zijn over wat voor soort 
gedrag aanvaardbaar is in hun club en belangrijk is welk gedrag dat gedrag is.

Over het algemeen moeten coaches een omgeving bieden waarin het kind zijn of haar sport kan spelen in een 
veilige, leuke omgeving waardoor ze van de activiteit kunnen genieten en naar eigen goeddunken succes kunnen 

behalen.


