
Integriteit en morele ontwikkeling:
Nuttige bronnen

Hopelijk heeft de informatie op onze site u geholpen om de vele voordelen van 
sportbeoefening te begrijpen, maar ook hoe u uw kind kunt helpen om enkele 
van de bedreigingen voor integriteit en morele ontwikkeling te vermijden. 
Raadpleeg de volgende bronnen voor meer informatie over dit onderwerp:

• De World Anti-Doping Agency-code, met specifieke links naar de details met 
betrekking tot de sportfederatie / nationaal bestuursorgaan voor elke sport: 
https://www.wada-ama.org/en/code-
signatories#GovernmentFundedOrganizations

• Voordelen van sportparticipatie voor kinderen, van PYDSportNet:
http://www.positivesport.ca/wp-content/uploads/2016/10/PYD-SportNET-
Summary_Benefits-of-sport.pdf

• Waarom kinderen door Team USA moeten sporten:
https://www.youtube.com/watch?v=jvQJLmt8BH8

• Kinderen praten over sport: waarom moeten kinderen sporten? 
https://www.youtube.com/watch?v=-H0dpyKzWUs

• Stimuleren van goed sportgedrag bij atleten door Jennifer Waldron; 
http://www.appliedsportpsych.org/resources/resources-for-
coaches/encouraging-good-sport-conduct-in-athletes/

• Wereld Anti-Doping Agentschap ouders gids voor het ondersteunen van 
schone sport:
https://www.wada-
ama.org/sites/default/files/html5/edu_parents_cleansport/en/?page=1

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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Integriteit en morele ontwikkeling

Onderzoek

Naarmate meer en meer aandacht wordt besteed aan de voordelen en bedreigingen 
van sportparticipatie, hebben onderzoekers over de hele wereld gezocht naar een 
beter begrip van beide gebieden. Hieronder zijn enkele bronnen die van belang 
kunnen zijn:

• Erickson, K. et al., (2017). Doping in de sport: zijn de ouders belangrijk? Sport-, 
bewegings- en prestatiepsychologie, 6, 115-128.http: 
//eprints.leedsbeckett.ac.uk/3172/3/Doping%20In%20Sports%20-
%20Do%20Parents%20Matter.pdf

• Shields D. L. et al., (2015). Voorspellers van slechte sportprestaties in de 
jeugdsport: persoonlijke attitudes en sociale invloeden. Journal of Sport & 
Exercise Psychology, 29, 747-762. 
https://pdfs.semanticscholar.org/c350/fa7c00d934f999a11e74ef732f72724c5c
e7.pdf

• Neely, K.C., & Holt, N.L. (2014). Het perspectief van ouders op de voordelen 
van sportparticipatie bij jonge kinderen. The Sport Psychologist, 28, 255-268.
https://www.researchgate.net/profile/Kacey_Neely/publication/268389551_Pa
rents'_Perspectives_on_the_Benefits_of_Sport_Participation_for_Young_Chil
dren/links/546a4a290cf2f5eb180779d2/Parents-Perspectives-on-the-
Benefits-of-Sport-Participation-for-Young-Children.pdf

• Fraser-Thomas, J.L., et al., (2005). Jeugd sportprogramma's: een manier om 
positieve ontwikkeling van jongeren te bevorderen. Lichamelijke opvoeding 
en sportpedagogiek, 10, 19-40. 
https://pdfs.semanticscholar.org/6b91/33c7ae678958fefb7feba03b1984a95d2
34d.pdf

• Holt, N .. L. (2016). Positieve jeugdontwikkeling door sport (2de editie). 
Routledge. 
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=8Z_DCwAAQBAJ&oi=fnd&pg
=PA21&dq=Positive+youth+development+through+sport&ots=qODl4S2mfS&
sig=6qAYE-KjVpQ132ufYKck9cc9q1w#v=onepage&q&f=false

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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