
Webbased workshop ‘Transformational Coaching’

Online Workshop

Goede mensen. Betere coaches.

In onze live online workshop leren we de coach om te komen tot specifiek gedrag dat hen in staat stelt om sterkere 

verbindingen met hun atleten te leggen, het vertrouwen te vergroten, karakter te ontwikkelen en plezierige 

sportervaringen te bieden. 

Transformational Coaching for Sport (TC4S) is een evidence-based benadering van coach-educatie dat verder kijkt 

dan de spelsituaties en tactieken met “X's en O's" om zich te concentreren op essentieel leiderschap en 

interpersoonlijke vaardigheden. Het gaat over het opbouwen van betere, sterkere relaties die voortdurende 

betrokkenheid koesteren. 

Gebaseerd op jaren van toonaangevend academisch onderzoek, werd het TC4S-model ontwikkeld door een team 

van specialisten uit heel Canada en de Verenigde Staten. Onder leiding van de expert, wereldwijd door de 

wetenschap erkend, op het gebied van atletenontwikkeling, Dr. Jean Côté, en zijn collega, Dr. Jennifer Turnnidge, 

van Queen's University in Kingston, Ontario, is TC4S gebouwd op wetenschappelijk aangetoonde leiderschaps-

theorie en en maakt gebruik van meerdere wetenschappelijke disciplines. 

Met input van coaches, atleten en beheerders in toonaangevende sportorganisaties, hebben we onze 

onderzoeksresultaten gevormd tot een gebruiksvriendelijk model dat zich richt op 11 interpersoonlijke 

gedragingen: essentieel om als coach effectief te kunnen handelen.

Wil jij een effectievere coach zijn?

bijbrengen van een  levenslange liefde   voor  

sport,  zodat jonge sporters betrokken blijven.

Verbinding vóór correctie
Om effectief te zijn in het ontwikkelen van jouw 

sporters, moet je eerst goede relaties met hen 

opbouwen.

Onderzoek toont aan dat, wanneer coaches hun 

gedrag en interactie met hun atleten op bepaalde 

manier vorm geven, het een positief 

veranderingseffect (transformationeel) kan 

hebben. En de voordelen zijn universeel;  

ongeacht welke leeftijd, welk vaardigheidsniveau 

of welke sport.

Wanneer

Aanvang

Duur

Clinician

Kosten

Meer dan ooit hebben de kinderen van deze tijd 

sport en beweging nodig. Ze hebben goed 

gegeven sport nodig.
De wetenschap heeft de positieve effecten 

aangetoond: Goede sport bouwt karakter en 

vertrouwen; het verenigt ons rond iets groters; 

het leert nuttige vaardigheden en krachtige 

levenslessen; het creëert solide burgers en bouwt 

een gemeenschappelijk gevoel op.

Coaches spelen een centrale rol in het ervaren 

van sport en bewegen. 
En  het effectief coachen gaat over meer dan het 

opleveren van  betere  sporters  - het gaat ook 

over  het  ontwikkelen van betere  mensen  en het

Wil jij betere sporters als mens opleveren?

Aanmelden voor 01/09/2020 via website Dutch Basketball Coaches Association of NLcoach

www.dutchbasketballcoachesassociation.nl     &    www.nlcoach.nl

: 11 september 2020

: 19.30 uur

: 3 uur

: Dr. Jean Côté

: 95 euro (leden DBCA en NLcoach betalen 80 euro)


