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Abstract 

A tough report on the world of gymnastics in 2020. A culture change is essential for a more 

pedagogical climate in order to prevent, identify and tackle abuses. The aim of this research 

is to gain insight into the experienced roles and vision of different stakeholders and to 

formulate points of attention for trainers and board members of sports associations, but also 

at the KNGU to improve the new training model and vision. A total of fourteen trainers and 

board members of various gymnastics clubs were interviewed about their vision, the co-

educational role and core values of the Pedagogical Civil Society (PCS). The results of these 

interviews have been qualitatively analyzed. Trainers say they have a well-considered vision 

about creating a pedagogical climate, their own role in this and the direct and indirect role of 

co-educators. Board members do not see a role for themselves in creating an 'ideal' 

pedagogical climate, but they do see a role in creating a pedagogical policy or vision of the 

gymnastics club. An implication of this research is to pay more attention to the pedagogical-

didactic aspect within training and to offer refresher courses for trainers and board members. 

Keywords: Pedagogical climate, Trainers, board members, Pedagogical Civil Society 

Samenvatting 

Een keihard rapport over de turnwereld in 2020. Om misstanden te voorkomen, signaleren en 

aan te pakken is een cultuurverandering essentieel voor een pedagogischer klimaat. Het doel 

van dit onderzoek is om inzicht verkrijgen in de ervaren rollen en visie van verschillende 

stakeholders en aandachtspunten te formuleren voor trainers en bestuurders van 

sportverenigingen, maar ook aan de KNGU ter verbetering op het nieuwe opleidingsmodel en 

visie. Veertien trainers en bestuurders van verschillende turnclubs zijn geïnterviewd over hun 

visie, de mede-opvoedersrol en kernwaarden van de Pedagogische Civil Society (PCS). De 

resultaten van deze interviews zijn kwalitatief geanalyseerd. Trainers zeggen een doordachte 

visie voor zich hebben over het creëren van een pedagogisch klimaat, hun eigen rol hierin en 

de directe en indirecte mede-opvoedersrol. Bestuurders zien voor zichzelf geen rol in het 

creëren van een ‘ideaal’ pedagogisch klimaat, maar wel in het creëren van een pedagogisch 

beleid of visie van de turnclub. Een implicatie van dit onderzoek is om het pedagogisch-

didactische aspect binnen opleidingen en bijscholingen voor trainers en bestuurders meer 

aandacht te geven. 

Trefwoorden: Pedagogisch Klimaat, Trainers, Bestuurders, Pedagogische Civil 

Society 
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De Ervaren Rol van Trainers en Bestuurders bij het Creëren van een Pedagogisch 

Sportklimaat op Turnclubs 

Op 22 april 2011 ontvouwde de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het 

actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. In dit actieplan stond de verruwing van de 

samenleving en de gevolgen daarvan op en rondom de sportvelden voorop. Met het doel om 

iedereen met plezier en veilig te laten sporten richtte de overheid zich op bewustwording, 

preventie en het tegengaan van onwenselijk gedrag op en rond het sportveld. Onderdeel 

daarvan is dat een pedagogisch verantwoorde, kindgerichte benadering en 

(talent)ontwikkeling belangrijker is dan winnen. Een actueel thema, vooral voor de 

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) door het rapport ‘Turnonkruid: gemaaid 

maar niet gewied’ (Knoppers et al., 2015), ‘Ongelijke leggers: een onderzoek naar 

grensoverschrijdend gedrag in de gymsport’ (Olvers & van Wijk, 2021) en schrikbarende 

verhalen van (ex-)turnsters. Bovenstaande activiteiten hebben voor een bewustzijn van een 

veilig sportklimaat gezorgd en hierdoor is de noodkreet voor één pedagogische visie waar 

alle KNGU-producten en diensten aan worden opgehangen groot geworden. Dit heeft geleid 

tot een pedagogische visie, nieuwe wedstrijd- en oefenstof en diverse kindvriendelijke 

veranderingen vanuit de ‘nieuwe’ KNGU-kernwaarden (Arko Sports Media, 2021; KNGU, 

2020c). 

Pedagogisch Sportklimaat 

De KNGU werkt vooral door middel van een pedagogisch (sport)klimaat, als 

toevoeging op hun pedagogische visie ‘Het pedagogisch ABC’. Deze is gebaseerd op de 

zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci, 2000) en bestaat uit drie universele basisbehoeften: 

autonomie, binding en competentie. Het stimuleren van motivatie staat centraal. In het 

concept caring climate is dit echter gericht op een gevoel van veiligheid, uitnodiging, 

support, respect en waardering (Fry et al., 2012). In de positive youth development theory 

(Totterdell et al., 2011) worden er acht kenmerken genoemd die kunnen bijdragen aan een 

development-oriented climate, een klimaat waarin jeugdigen zich sneller en beter 

ontwikkelen. Deze theorieën richten zich op de ontwikkelingsbehoeften van jeugdigen, op 

processen die autonomie, competenties en motivatie ondersteunen. Ook geven de theorieën 

weer dat er uit wordt gegaan van een dynamische, ondersteunende relatie tussen sporten en 

zijn sportomgeving (Bronkhorst et al., 2018). Deze thesis definieert het pedagogische klimaat 

als: ‘een pedagogisch klimaat is een positief veilig leerklimaat, waar plezier voorop staat, 

bewerkstelligd door reële succeservaring, een goede relatie tussen trainers/coaches en 
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sporters die gebaseerd is op wederzijds respect – waarbij gehandeld wordt in het belang van 

(de ontwikkeling van) jeugdigen (gericht op het worden van het autonome zelf)’ (Schipper-

van Veldhoven, 2016, p. 28).’ Voor het duiden van een pedagogisch sportklimaat 

onderscheiden we derhalve vier relevante pedagogische steunpilaren. Namelijk het 

ontwikkelingsgerichte, motiverende, zorgzame en sociaal veilige klimaat (Schipper-van 

Veldhoven, 2018). 

Als het gaat om actoren binnen een pedagogisch sportklimaat kunnen de verschillende 

belanghebbende onderverdeeld worden in micro-, meso- en macro-invloedssfeer (Schipper-

van Veldhoven, 2016). Zo bevindt de rol van de trainer/coach zich in de micro-invloedssfeer. 

(Bloom et al.,1999; Smoll et al., 1978) De rol van de bestuurders en ouders/begeleiders vallen 

binnen turnclubs onder de meso-invloedssfeer (Schipper-van Veldhoven, 2016). Als laatste 

wordt de macro-invloedssfeer beïnvloed door beleidsmakers, sportbonden en de politiek. Al 

deze stakeholders spelen een bepaalde rol in het creëren van een pedagogisch 

sportklimaat binnen de turnclubs.   

Pedagogische Civil Society 

Dat opvoeden een taak is die niet alleen aan ouders toebehoort is in de recente 

geschiedenis vooral verkondigd door De Winter (2008). Volgens De Winter (2008) is het 

belangrijk dat de gehele maatschappij bijdraagt aan de opvoeding van kinderen. Dit is in lijn 

met het gezegde 'it takes a village to raise a child'. De Winter (2011) heeft hier later het 

begrip ‘Pedagogische Civil Society’ (PCS) bij geïntroduceerd. De PCS is: Een maatschappij 

waarin socialisatie en opvoeding een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van burgers 

is, en waarin het weer vanzelfsprekender is dat mensen zich het welbevinden van elkaars 

kinderen aantrekken (De Winter, 2011). De Winter stelt dat een sterke PCS een positieve 

invloed heeft op het opvoedklimaat. De PCS is later geconcretiseerd naar 6 aspecten: sociaal 

kapitaal, de kwaliteit van sociale relaties, mate van onderling vertrouwen, inbedding van het 

formele en informele netwerk, de bereidheid om zich in te zetten voor elkaar en voor de 

gemeenschap en het bestaan van gedeelde normen (Kesselring et al., 2013).  

Een sterke PCS draagt bij aan een positief opvoedklimaat. Wat als gevolg heeft dat 

jongeren zich meer betrokken voelen bij hun buurt (Van Dam et al., 2018). Ook vergroten de 

principes van de PCS de betrokkenheid die jongeren voelen bij hun wijk (Karlis, 2015). 

Sportclubs zelf dragen hier ook aan bij, onderzoek suggereert dat grote sociale cohesie binnen 

sportclubs samenhangt met bereiken van niet-sportgerelateerde doelen (Nowy & Bower, 

2019). Ook draagt een grotere betrokkenheid bij sportclubs bij aan minder racistische 
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opvattingen (Alemu et al., 2021). Dit benadrukt samen met de nieuwe KNGU-kernwaarden 

(Arko Sports Media, 2021; KNGU, 2020c) het belang wat sportclubs kunnen spelen bij de 

ontwikkeling van een sterke PCS. 

De Rol als Mede-opvoeder De PCS wordt gedefinieerd met 3 a’s: actors, attitudes en 

actions (Kesselring et al., 2013). De actors zijn de ouders van het individu en nonparental 

adults (NPA) die het partnerschap voor het opvoeden van kinderen delen door wederzijdse 

ondersteuning en gedeelde verantwoordelijkheid. Vrijwilligers, sportcoaches en school 

docenten vallen bijvoorbeeld onder deze nabije formele NPA’s. Ten eerste wordt de attitude 

van deze actors gekarakteriseerd door de bereidheid om de opvoedingsverantwoordelijkheid 

te delen. De actions verwijzen naar de rol die de actors binnen de PCS zouden kunnen spelen. 

NPA’s spelen mogelijk een directe opvoedende rol door een secundaire ondersteunende 

verzorger te zijn. Ook kunnen NPA’s een indirecte rol spelen als de primaire rol van de 

ouders ondersteund wordt NPA’s. Een voorbeeld van een directe rol is bijvoorbeeld een 

rolmodel. Een indirecte rol kan zijn het bieden van emotionele steun aan de ouders. De vraag 

of trainers en bestuurders zichzelf zien als mede-opvoeder is hier belangrijk.  

Vreedzame Sportvereniging 

De concretisering van de PCS maakte deel uit van de programmatheorie ‘Allemaal 

Opvoeders’. Dit programma evalueert het effect van meer betrokkenheid van mede-

opvoeders bij de opvoeding, met als doel om de PCS te vergroten (Kesselring et 

al., 2013). Sportverenigingen leveren een positieve bijdrage bij het vestigen van een goed 

functionerende PCS. Het is immers gebleken dat sportclub lidmaatschap een aanstekelijke 

werking heeft bij buurtbewoners (Burgers et al., 2020) en (mede hierdoor) de sociale 

participatie en cohesie van jongeren in een wijk verhoogd wordt (Bouras, 2020; Van Hoye et 

al., 2020). Uit de principes van de PCS is ‘De Vreedzame Sportvereniging’ ontstaan. Dit met 

als doel de pedagogische principes van de PCS te verankeren in het (pedagogisch) beleid van 

de organisatie of sportvereniging (Stichting NSA, 2015). De Vreedzame Sportvereniging 

operationaliseert de principes van de PCS als volgt: “we horen bij elkaar, we geven kinderen 

een stem, we hebben hart voor elkaar, we dragen allemaal een steentje bij, we lossen 

conflicten zelf op en we zijn allemaal anders.” (Gemmeke, 2011, p.4). Het is tevens 

onduidelijk of een interventies gebaseerd op PCS, zoals de vreedzame sportvereniging, wel 

gaat werken bij turnclubs.  

Om ervoor te zorgen dat er geen nieuwe misstanden plaatsvinden binnen 

de turnwereld, is het van groot belang om onderzoek te doen naar het voorkomen, signaleren 
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en aanpakken van misstanden binnen de turnwereld. Het is hierbij belangrijk om te 

onderzoeken wat een permanente oplossing is voor dit probleem. Er zijn echter 

nog geen onderzoeken die aangeven hoe de principes van de PCS binnen turnclubs bijdragen 

aan een pedagogischer klimaat. Het is dan ook van zowel theoretisch als praktisch 

belang dat hier meer onderzoek naar gedaan wordt.   

Het doel van dit onderzoek is om inzicht verkrijgen in de ervaren rollen en visie van 

verschillende stakeholders (trainers en bestuurders). Ook worden de principes van de PCS 

uitgevraagd om een beeld te kunnen schetsen in hoeverre turnclubs deze hanteren en of dit in 

de toekomst zou kunnen bijdragen aan een pedagogischer klimaat. Na dit onderzoek worden 

er aandachtspunten geformuleerd voor trainers en bestuurders van sportverenigingen, maar 

ook voor de KNGU ter verbetering van het nieuwe opleidingsmodel voor trainers en de 

pedagogische visie. Dit onderzoek is niet in opdracht van de KNGU doordat er niet is 

gereageerd op het voorstel, toch zal er geprobeerd worden advies te geven over de visie en 

opleidingsmodellen. 

Hierbij is de volgende vraagstelling opgesteld: ‘Wat is de ervaren rol van trainers en 

bestuurders bij het creëren van een pedagogisch sportklimaat op turnclubs?’. De rol gaat 

over de ervaren rol die de trainers en bestuurders op zich nemen als mede-opvoeder en of 

deze wordt erkend. Hierbij is het nodig om kennis te hebben over de visie van trainers en 

bestuurders. De visie gaat over de mening, gedachtes en kijk op het creëren van een 

pedagogisch klimaat. Hierna kan er gekeken worden hoe de principes van de PCS kunnen 

bijdragen, ondersteunen en van dienst kunnen zijn in het pedagogisch sportklimaat. Vanuit 

deze vraagstelling zijn drie onderzoeksvragen opgesteld om de ervaren rol van de bestuurders 

en trainers/coaches zo goed mogelijk weer te geven, namelijk: 1) ‘Wat is de visie van trainers 

en bestuurders op het vormgeven van een pedagogisch sportklimaat op een turnclub?’ 2) 

‘Hoe zien trainer en bestuurders hun rol als mede-opvoeder? En 3) ‘Hoe dragen de principes 

van de PCS bij aan het pedagogische sportklimaat op turnclubs?’.’  

Bekend is dat trainers en de relatie het meest bepalend zijn voor wat jongeren ervaren 

en leren (Cassidy et al., 2009; Claringbould, 2011). Trainers vertonen allerlei vormen van 

(pedagogisch)handelen en proberen telkens de balans te bewaken tussen focus op plezier ten 

opzichte van leren en tussen vasthouden aan structuur ten opzichte van regie uit handen 

geven aan de jeugdsporters zelf (Hilhorst et al., 2014). De verwachting is dan ook dat trainers 

zelf een doordachte visie voor zich hebben over het creëren van een pedagogisch klimaat en 

hun eigen rol hierin. De verwachting is dat de bestuurders geen rol voor zichzelf zien in het 
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creëren van een ‘ideaal’ pedagogisch klimaat, maar wel in het creëren van een pedagogisch 

beleid of visie van de turnclub. Dit met de reden dat de prioriteiten van het bestuur niet bij het 

pedagogische klimaat liggen (Hulsebos, et al., 2015). 

Methode 

Type Onderzoek 

Vanwege de exploratieve aard van het onderzoek is er gebruik gemaakt van een 

kwalitatieve onderzoeksmethode. Dit is het proces waarbij gebeurtenissen, situaties en 

personen beschreven worden met behulp van kwalitatief verzamelde data, zoals 

waarderingen, ervaringen en betekenisverleningen naar aard en eigenschap (Baarda, 2010). 

Deze methode biedt de ruimte om de diepgaande vragen te stellen, en ook door te vragen 

wanneer onverwachte dingen naar boven komen (Van der Zee, 2017). 

Respondenten  

De respondenten zijn geworven uit het persoonlijke netwerk van de onderzoekers 

door middel van een selectieve steekproef. Er is gekozen voor deze methode omdat andere 

niet-selectieve methodes geen respons gaven en dus onsuccesvol zijn gebleken. De 

respondenten zijn gecontacteerd met behulp van een informatiebrief. Uiteindelijk zijn er 

zeven trainers en zeven bestuursleden gevonden en geïnterviewd. Deze veertien respondenten 

waren verbonden aan twaalf turnclubs die erg verschillen in ledenaantallen, aantal trainers en 

bestuursleden, niveau en in wijk. Hier werd er gesproken over het doel van het onderzoek, 

hoe de data verzameling eruit gaat zien en wat wij van de respondenten verwachten, zodat er 

sprake is van informed consent. Nadat de gesprekken verbatim zijn uitgeschreven werd de 

verzamelde data opgeslagen binnen een beveiligde omgeving genaamd Yoda van de 

Universiteit Utrecht, alleen de onderzoekers en de onderzoeksbegeleider dr. Paul Baar 

hadden hier toegang toe gedurende het onderzoek. De vereniging zelf is niet bij naam 

genoemd en participatie was volledig anoniem, wat de validiteit en betrouwbaarheid van de 

antwoorden extra waarborgt. De ruwe data wordt na afronding van het onderzoek na 7 jaar 

worden verwijderd. 

Onderzoeksinstrument 

De topiclijst is samengesteld op basis van de eerdergenoemde definities van een 

pedagogisch sportklimaat van Schipper-van Veldhoven (2018) in Bronkhorst et al. (2018), 

namelijk het ontwikkelingsgerichte, motiverende, zorgzame en sociaal veilige klimaat. Het 

interview bestond uit drie topics: (1) Die visie van respondenten over het creëren van een 

pedagogisch sportklimaat (beschrijving en verantwoordelijkheid PSK, ontwikkelingsgerichte, 
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motiverende, zorgzame en sociaal veilige klimaat (Schipper-van Veldhoven, 2018)); (2) De 

gedeelde rol als mede-opvoeder (het uitvragen van de 3 a’s: actors, attitudes en actions en de 

directe of indirecte opvoedtaken); (3) De principes van de Pedagogische Civil Society in de 

turnclubs (De Winter, 2011) (beschrijving informele sociale steun, informele sociale controle, 

contact en sociaal netwerk). 

Procedure 

Bij deze studie is er gebruikt gemaakt van semigestructureerde interviews. Deze 

interviews zijn opgenomen via Microsoft Teams. Het interview met de participant duurde 

nooit langer dan 45 minuten en is individueel afgenomen. Voor het semigestructureerde 

interview is er gebruik gemaakt van een topiclijst die gaat over het pedagogisch 

(sport)klimaat, de mede-opvoedersrol en de principes van de Pedagogische Civil Society 

(Bijlagen A & B). Aan het begin van elk topic werd aan de respondent uitgelegd wat de 

definitie is van het sportklimaat wat er bevraagd werd, waarna een aantal vragen hierover 

werden gesteld. Hier is ruimte om door te vragen of eventueel te verduidelijken. De 

betrouwbaarheid van de antwoorden worden gewaarborgd door tussen topics door 

mondelinge samenvatting van de antwoorden voor te leggen aan de participant, zodat deze 

bevestigd kon worden of de onderzoekers het goed hadden geïnterpreteerd. Tevens werden er 

tijdens het interview door een observant notities gemaakt zodat de interviewer zich meer kon 

richten op het gesprek, maar alsnog beschikte over notities om zaken te controleren.  

Elk topic begon met een aantal open vragen. Deze vragen dienden als probes en 

boden ruimte om eventueel dieper in te gaan op bepaalde vragen. Daarnaast werd er gebruik 

gemaakt van selectieve luistervaardigheden, hieronder vielen naast doorvragen ook 

parafraseren van inhoud, reflecteren van gevoel, concretiseren en samenvatten. Deze 

gesprekstechnieken gaven de interviewer de kans om te controleren of de respondent juist 

werd begrepen, wat tevens de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek vergrootte 

(Lang & van der Molen, 2016).  

Door de interviews af te nemen met behulp van Microsoft Teams zijn de respondenten 

in hun eigen vertrouwde omgeving, hierdoor is er sprake van een hoge mate van ecologische 

validiteit. Dit wordt namelijk verhoogd wanneer de interviews van de respondenten in een 

voor hen vertrouwde omgeving af te nemen. De betrouwbaarheid over de controle op de 

kwaliteit van de interviews zijn gemaximaliseerd door gebruik te maken van 

opnameapparatuur. Hierbij is gebruik gemaakt van audio- of video-opnames zodat deze vaker 
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beluisterd en/of bekeken kon worden. Een ander voordeel is dat ook andere mensen de 

gegevens konden controleren op betrouwbaarheid. 

Data Analyse 

   Hierna is het transcript doorgenomen, bestudeerd en data gereduceerd. Vervolgens 

is de data open gecodeerd met behulp van NVivo. Tijdens dit open coderen is de 

getranscribeerde tekst volgens de principes van Strauss & Corbin (2007) geanalyseerd, 

vergeleken en er werden aan de hand van dit proces alvast ruwe hoofdcodes opgesteld. Deze 

hoofdcodes zijn vervolgens verder axiaal gecodeerd. Dit is een proces waarbij de data verder 

gecategoriseerd wordt en door na te denken over de dimensies en specifieke eigenschappen 

van de open codes. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk coherentie in de data aan te 

brengen, zodat de data op een dieper niveau kan worden geanalyseerd (Charmaz, 2006). Deze 

diepere analyse heeft plaatsgevonden tijdens het selectieve coderen. Er is hier bewust gezocht 

naar connecties tussen axiale codes om zo betekenis te geven aan wat er in de praktijk 

gebeurt (Boeije, 2010). Ook zijn hiermee antwoorden geformuleerd op de verschillende 

onderzoeksvragen. Tijdens dit hele proces zijn er methodologische memo’s gemaakt om te 

veranderingen bij te houden en gedachtes te ordenen. De betrouwbaarheid wordt 

gewaarborgd door gebruik te maken bovengenoemde gesprekstechnieken (Lang & van der 

Molen, 2016).  

Resultaten 

Deze resultatensectie bestaat uit de belangrijkste uitkomsten van de veertien 

afgenomen interviews bij trainers (N=7) en bestuurders (N=7). In de kwalitatieve analyse zijn 

kernlabels gemaakt aan de hand van de verwordingen van de trainers en bestuurders. De 

kernlabels zullen cursief worden geïllustreerd met quotes vanuit de interviews. In de 

resultaten sectie zijn bestuurders te herkennen aan de [B] en de trainers aan [T]. Na de [T] of 

[B] zal het respondentnummer staan. 

Visie Pedagogisch Sportklimaat (PSK) 

Omschrijving PSK. Bij het laten omschrijven van het pedagogische sportklimaat op 

de eigen turnclub kwam ‘Kind gericht’ werken sterk naar voren, zowel bij trainers als bij 

bestuurders. “Het kind moet centraal staan en nogmaals als je dat kind centraal hebt staan en 

dat sportplezier centraal hebt staan dan komt die prestatie wel” [T3] En “Dus dat je heel erg 

uitgaat van wat wilt een kind, dat is ook wel waarom wij verschillende disciplines aanbieden” 

[B7]. Dit past erg goed bij het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Onderdeel daarvan 
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is dat een pedagogisch verantwoorde, kindgerichte benadering en (talent)ontwikkeling 

belangrijker is dan winnen. 

‘Plezier’ bestaat uit plezier voorop en uit plezier volgt prestatie. Daarnaast kwam 

‘Sterke onderlinge banden’ naar voren. Dat een turnclub een familieclub kan zijn met 

duurzame vriendschappen. Hierbij werd de binding tussen de trainers en bestuursleden 

genoemd, maar ook naar de sporters toe. Een belangrijke voorwaarde voor een sterke 

onderlinge band was wederzijds respect  “Als je praat over een pedagogisch klimaat dan moet 

je denken aan wederzijds respect. Niet alleen het wederzijdse respect van mij naar mijn 

college trainers of van bestuur naar trainers of bestuursleden onderling, dat is ook naar elke 

sporter” [B9].  

‘Veiligheid bieden’ werd opmerkelijk genoeg alleen genoemd door bestuursleden. 

Waarschijnlijk is dit belangrijker voor bestuursleden om te waarborgen dan de trainers of 

althans meer gelegen in hun takenpakket. De code ‘Veiligheid bieden’ behoort sterk bij een 

veilig sportklimaat. Een actueel thema zowel voor de KNGU als de bestuurders. Ook komen 

de omschrijvingen in de buurt van het concept caring climate, namelijk een gevoel van 

veiligheid, uitnodiging, support, respect en waardering. 

Als er gekeken wordt naar de pedagogische visie van de KNGU door de drie 

basisbehoeften: autonomie, binding en competentie. Binding komt terug door de ‘Sterke 

onderlinge verbanden’ en competentie door ‘Kind gericht’ werken. De basisbehoefte 

autonomie komt binnen de omschrijving van het PSK zowel bij de bestuurders als de trainers 

niet naar voren.  

 Verantwoordelijk Creëren PSK. Door de respondenten werd op microniveau de 

‘Trainer(s)’ genoemd, maar ook alle andere leden van de club die hier invloed op hebben. 

Ook ‘andere specialisten’, zoals de fysiotherapeut, die de sporters ondersteunen. Dit omdat 

de ‘Trainer’ direct contact heeft met de sporter(s). “Ehm dus hoe je een kind bejegend, hoe je 

een kind benaderd. Hoe je het kind vrij laat zijn, hoe je het gelukkig laat zijn, dat is zeker wel 

heel belangrijk aspect voor een trainer” [T5]. De corrigerende rol van de trainers op elkaar 

speelde hierin ook een belangrijke rol. 

Onder de meso-invloedsfeer valt het ‘Bestuur’. Bepaalde verantwoordelijkheden voor 

het bestuur zijn het creëren van de ‘Cultuur & sfeer’ op een club. De ‘Faciliterende rol’ van 

het bestuur is het scheppen van de randvoorwaarden. “Wij als bestuur, zijn er vind ik primair 

voor verantwoordelijk om de randvoorwaarde te creëren waarbinnen trainers, zegmaar 

pedagogisch om kunnen gaan met hun sporters” [B8]. De respondenten noemden 
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‘Laagdrempelig zijn’ als vereiste voor een bestuur. Wat hierbij echter opvalt is dat alleen 

bestuursleden dit zelf noemen en niet de trainers over de bestuursleden. Andere synoniemen 

waren: open, uitnodigend, toegankelijk en zichtbaar.  

Als laatste is de KNGU als macro-invloedsfeer genoemd. Deze is verantwoordelijk 

voor het aanbieden van opleidingen, namelijk ‘Begint met de opleiding van trainers’ [B7]. 

Toch hebben bestuurders vaak geen bijscholing of opleiding gevolgd tot bestuurslid. De 

bestuurders zien wel in dat dit belangrijk is voor trainers, maar waarom niet voor zichzelf? 

 Ontwikkelingsklimaat. Bij de beschrijving kunnen er 3 pijlers onderscheiden 

worden: ‘Motorische ontwikkeling’, ‘Sociaal-persoonlijke ontwikkeling’ en de ‘Trainers 

ontwikkeling’. Door de trainers en bestuurders wordt motorische ontwikkeling vooral 

verbeterd door ‘breed motorische ontwikkeling’. Dit door ‘hulpmiddelen’, ‘uitdagende 

nieuwe beweegvormen’ en ‘autonomie’. De respondenten noemden ‘Breed motorische 

trainingen’ als er gevraagd werd naar hoe dit terug kwam in het sportaanbod. Deze door 

bijvoorbeeld het Nijntje beweegdiploma aan te bieden: “Ik weet wel dat het zich heel erg 

ontwikkeld op iets heel breeds en niet alleen maar gymmen, maar ook gooien, springen, 

vallen, opstaan, eigenlijk het hele motorische stukje van de kleuter en peuter” [T11], maar 

ook door bepaalde ‘Lesprogramma’s’, ‘multisporten’ en ‘Bijscholingen’ aan te bieden.  

 ‘Sociaal-persoonlijke ontwikkeling’ komt voor op de club door ‘Persoonlijker 

aanbod’, ‘Positieve aanmoediging’ en ‘Zelfvertrouwen stimuleren’. Een mooie quote uit een 

interview die alle vlakken dekt is: “En als je daarin aangemoedigd wordt door je trainers, 

door je ouders of dan wie dan ook, als je daarin wordt aangemoedigd wordt uhm dan leer je 

elke keer je grenzen te verzetten” [T3].  

 Motiverend Klimaat. ‘Aanbod op maat’ en ‘Uitdaging’ zijn twee antwoorden die 

perfect op elkaar moeten aansluiten, want bij te veel uitdaging is het aanbod niet meer op 

maat en andersom. “In ieder geval aan aanbod op maat, dus als iets te makkelijk is motiveert 

het niet en als iets te moeilijk is motiveert dat ook niet. Uhm dus dat is heel belangrijk” 

[B13].  Respondenten gaven ‘Passend aanbod’ en ‘Variatie aanbieden’ aan bij de vraag hoe 

de trainers en bestuurders kinderen gemotiveerd laten blijven, maar ook door 

succeservaringen te belonen of bekrachtigen met ‘Doelen halen’, ‘Sticker beloning’ en 

‘Positieve bekrachtiging’. Toch wordt er ook aangegeven dat dit bij turnen moeilijker te 

behalen is dan bij andere sporten. “Turnen is geen echte wedstrijdsport. Het is meer een 

presentatiesport en daarom doen wij eigenlijk maar 6-7 wedstrijden per jaar. Anders dan een 

voetballer die er elk weekend eentje doen. Kortom, de succesbeleving, turnen moet je geduld 
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voor hebben” [B9]. Dit sluit goed aan bij de nieuwe pedagogische visie van de KNGU met 

betrekking op nieuwe wedstrijd- en oefenstof. In deze nieuwe visie worden er meerdere 

wedstrijden aangeboden wat hopelijk zal leiden tot meer succesbelevingen bij de sporters.  

 De respondenten geven aan binnen hun lessen positieve feedback te geven. Dit door te 

herhalen wat zij al behaald hebben en het belonen door complimenten. Toch zijn er ook 

verschillende meningen over hoe dit motiverend klimaat tot stand komt. Respondent [T2] zei 

dat het meest belangrijkste is dat de trainer motiverend is en positieve feedback geeft, terwijl 

een andere het juist had over intrinsieke motivatie: “Het is jouw ding, het is jouw sport, het is 

jouw wedstrijd, het is jouw droom. Ik ben maar een gereedschap uit jouw gereedschapskist” 

[T3].  

 Zorgzaam Klimaat. Voor de borging van een zorgzaam klimaat zijn volgens de 

respondenten ‘Goede onderlinge banden’, ‘Activiteiten organiseren’ en ‘Onderlinge banden 

stimuleren’ belangrijk. Er kan gesteld worden dat ‘Goede onderlinge banden’ een protectieve 

factor kan zijn voor een zorgzaam klimaat. Andere genoemde factoren die van invloed zijn: 

‘Luisterend oor bieden’, ‘Vragen stellen aan sporters’ en ‘Conflict bespreken’. 

Risicofactoren waarom iemand ‘buiten de boot valt’ waren volgens trainers vooral 

‘Persoonlijke (gedrags)factoren’ en de mindere samenhang in recreatie lessen. De 

bestuurders kwamen met ‘Financieel’. ‘Cultuur of geloof’ en ‘Discrepantie niveau’. De 

meest gebruikte oplossing was om met elkaar te praten. 

 Sociaal Veilig Klimaat. Een sociaal veilig klimaat wordt door de trainers en 

bestuurders geassocieerd met: ‘Alles durven zeggen’, ‘Vellig voelen en zijn’, ‘Zijn wie je 

bent’ en ‘Samen conflict oplossen’, maar er zijn verschillende manieren hoe men dit 

waarborgt. Vanuit de meso-invloedsfeer wordt er ‘Licentie en bijscholingen’, 

‘Vertrouwenspersoon’ en ook ‘VOG-verplichting’ genoemd. Alhoewel de ambitie hebben om 

VOG te verplichten of deze alleen bij aanstelling aangevraagd moet worden.  

 In de turnzaal zelf wordt dit gewaarborgd door dat ouders mogen kijken in de les, dit 

verschilt per respondent hoe lang. Een respondent vond: “Deze coronatijd is het even anders, 

wij hebben normaalgesproken een open tribune waarbij altijd iedereen binnen mag komen. 

Dus iedereen kan altijd zien hoe wij lesgeven, wat er gezegd wordt, wat er gedaan wordt. Wij 

controleren elkaar” [T3]. Terwijl de andere dit juist liever niet heeft: “Wij hebben wel de 

afspraak, wij hebben geen publieke voorzieningen dus ouders mogen de eerste 5 en de laatste 

5 minuten aanwezig zijn, maar daarna graag wieberen, want je wilt ook een vrije les kunnen 

geven” [B9]. Dit wordt echter vaak gecompenseerd door kijktrainingen.  
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 50% van de respondenten gaven ook aan het ‘Meer ogen principe’ te handteren. Dit 

betekent dat een trainer nooit alleen met een kind is of alleen staat in de zaal. Ook wordt een 

gedragscode laten ondertekenen genoemd als vereiste, toch is er de vraag of dit het waarborgt 

of dat dit met bepaald gedrag moet blijken. “Het is een vereniging en iedereen is welkom en 

dat dat ik zou het bijna boven op de deur willen zitten bij ons bij de entree, maar ik kan het 

beter laten blijken in ons doen en laten dan opschrijven” [B9]. 

De Trainer/Bestuurder als Mede-opvoeder 

De respondenten gaven 'hoe vaker je ze ziet, hoe groter je rol als opvoeder' aan over 

de vraag of trainers en bestuurders zich ook zagen als mede-opvoeders. Dit antwoord werd 

echter alleen gegeven door trainers. De ondervraagde bestuurders zagen zichzelf niet direct 

als mede-opvoeders, alleen gaven bij doorvragen weldegelijk voorbeelden van taken die als 

mede-opvoeder taken gezien kunnen worden. Een mogelijke verklaring hiervoor presenteerde 

zich tijdens de nabespreking van enkele interviews met bestuurders. Zo gaven meerdere 

bestuurders aan een opvoedrol op macroniveau niet te erkennen als opvoedrol. 

 Bij het uitvragen van deze toelichting bleek dat met name de 'corrigerende rol', 

'kinderen nemen je in vertrouwen' en 'voorbeeldfunctie' belangrijke indicatoren waren van de 

rol als mede-opvoeder. Alle respondenten konden voorbeelden geven van opvoedrollen die 

zij zelf innemen. Maar ook wel aanspreken als zij [kinderen] onderling schelden of ‘nouja 

wat is dit voor raar taalgebruik’. “Kijk dan wordt het.. het hele plaatje van een kind 

belangrijk, want dan zijn ze net zo op de turnclub als dat ze thuis of op school zijn. Dus dat is 

dan wel heel belangrijk” [B6]. 

Er bleek tevens een duidelijke scheiding te zijn tussen wel of niet aanwezig zijn op de 

turnclub als het gaat om de vraag ‘waar ligt de grens als mede-opvoeder'. Trainers en 

bestuurder waren zich zeer op de hoogte van hun rol als mede-opvoeder, alleen de grens 

hiervan lag wel bij de deur van de turnhal. 'buiten de les/turnhal is het niet aan mij' werd door 

de meeste respondenten genoemd als grens. Een voorbeeld van het niet zien als mede-

opvoeder buiten de turnclub wordt gegeven door T7: 

Interviewer: En als je ze op straat tegenkomt en zij doen iets, wat niet door de beugel 

kan? 

Respondent: Nee daar zou ik mij helemaal buiten houden. 

Interviewer: Oke, dan zwaai je gewoon en dan ga je weer door. 

Respondent: Ja dan zeg ik veel plezier. 
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Dit laat zien dat de grens van de rol als mede-opvoeder in lijn is met het bredere 

maatschappelijke beeld dat opvoeden iets voor de ouders is, dit komt ook terug in de 

integratie van de principes van de PCS. 

 Pedagogische Civil Society 

Als derde werd onderzocht hoe het gesteld is met de principes van de PCS binnen 

turnclubs en hoe deze bijdragen aan het pedagogische sportklimaat op de club. Hiervoor zijn 

vragen gesteld over het sociaal netwerk binnen de club. Respondenten ervaren veel informele 

sociale steun, voornamelijk trainers zijn bereid om hun collega's te helpen. Dit gebeurde 

zowel op professioneel gebied in de vorm van lessen van elkaar overnemen, als op 

persoonlijk gebied. Zes van de zeven trainers gaven aan bereid te zijn om zich in te zetten 

voor elkaar en gaven hier voorbeelden bij. Verder zijn er turnclubs waar de inbedding van het 

informele netwerk bij ouders onderling werd gezien als vorm van informele sociale steun. Dit 

werd vooral gezegd door trainers. 

Vervolgens werd gevraagd of er sprake is van informele sociale controle, hier 

kwamen diverse antwoorden uit. Hier kwam echter geen eenduidig antwoord uit. Er werd 

meer transparantie geboden aan ouders door ze de mogelijkheid te geven aanwezig te zijn bij 

trainingen. Bij trainers onderling werd dit gewaarborgd door positieve feedback te geven aan 

elkaar. Wat opviel is dat veel respondenten heel erg in termen van formele sociale controle 

gingen praten, zoals gedragscodes, ondertekende contracten en contact met leidinggevende.   

Bij vragen over het contact met verschillende mensen binnen de club is een duidelijke 

scheiding te zien tussen trainers en bestuurders. Waar trainers veel contact hebben met 

ouders, kinderen en andere trainers, hebben bestuurders vooral contact met andere trainers, en 

veel minder met ouders. Ook hebben trainers vaker één op één contact met ouders en hebben 

bestuurders vaker gesprekken met groepen ouders in de vorm van een ouderpanel of 

informatieavond. 

Als laatste is besproken in hoeverre er sprake is van een sterk sociaal netwerk binnen 

de turnclub. Respondenten geven aan dat er sprake is van recreatief contact buiten turnen om. 

Doordat respondenten die aangeven informele sociale steun te ervaren ook aangeven een 

sterk sociaal netwerk te hebben binnen de turnclub, lijkt recreatief contact buiten het turnen 

om een belangrijke vereiste te zijn in het creëren van een sterk sociaal netwerk binnen de 

turnclub. Een voorbeeld van recreatief contact: 

We spreken elkaar best wel veel buiten werktijd… Alleen als wij dan gaan vergaderen 

dan is dat ook vaak wel met een wijntje erbij op het terras met een appelgebakje erbij 
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en dan hebben we het vervolgens tussendoor over je eigen dingen en over je eigen dag 

en over je eigen issues en dan gaat het weer over turnen [T4]. 

Discussie 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de ervaren rollen en visie van 

verschillende stakeholders en aandachtspunten te formuleren voor trainers en bestuurders van 

sportverenigingen, beleidsmakers, maar ook aan de KNGU ter verbetering op het nieuwe 

opleidingsmodel en visie. Ook worden de principes van de Pedagogische Civil Society 

uitgevraagd op turnclubs omdat dit een positief effect kan hebben op het pedagogische 

klimaat en de gesteldheid van kinderen.  

Visie Pedagogisch Sportklimaat. Er werd verwacht dat trainers een doordachte visie 

voor zich hebben over het creëren van een pedagogisch klimaat en hun eigen rol hierin. Deze 

verwachting was er omdat trainers allerlei vormen van (pedagogisch)handelen vertonen en 

telkens de balans te proberen te bewaken tussen focus op plezier ten opzichte van leren en 

tussen vasthouden aan structuur ten opzichte van regie uit handen geven aan de jeugdsporters 

zelf (Hilhorst et al., 2014). De resultaten waren conform de verwachting doordat de 

respondenten het belangrijk vinden dat kinderen plezier hebben bij het turnen, dat je kinderen 

niet onder druk moet zetten om dingen te doen die ze niet willen doen en dat het belangrijk is 

om een goede band te hebben tussen trainer en sporter (Bronkhorst et al., 2018). Dit komt 

zowel terug in de kindgerichte aanpak bij het omschrijven van een PSK, als bij het creëren 

van een sociaal veilige omgeving. Dit is in lijn met de dynamische, ondersteunende relatie 

tussen sporters en de sportomgeving. Ook zijn hier veel raakvlakken met de Positive youth 

development theory (Totterdell et al., 2011). Toch wordt er gesuggereerd dat het 

pedagogisch-didactische aspect binnen sportopleidingen meer aandacht mag hebben (Hilhorst 

et al., 2014), want als trainer is het nodig om kennis te herhalen of kennis te verbreden.  

De verwachting over de bestuurders die voor zichzelf geen rol zien in het creëren van 

een ‘ideaal’ pedagogisch klimaat, maar wel in het creëren van een pedagogisch beleid of visie 

van de turnclub is ook conform de verwachting. De verwachting was dat dit met de reden zou 

zijn omdat de prioriteiten van het bestuur niet bij het pedagogische klimaat zouden liggen 

(Hulsebos, et al., 2015), maar uit de resultaten blijkt dat bestuursleden zich wel 

verantwoordelijk voelen voor het pedagogische klimaat, maar zich hierin een faciliterende rol 

geven. Een rol die de randvoorwaarden schept voor trainers en de visie van de club.  

Opmerkelijk is dat de KNGU geen opleidingen of bijscholingen organiseert, maar wel 

regelmatig online bijeenkomsten over verschillende thema's (Dutch Gymnastics, z.d.). De 
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bestuurders noemden wel de importante rol van bijscholingen voor trainers, maar niet voor 

zichzelf. Verklaringen kunnen de onbekendheid zijn van deze bijeenkomsten, überhaupt het 

gemis aan opleidingen voor bestuursleden of dat er geen verplichting is om cursussen te 

volgen omdat bestuursleden vaak vrijwilligers zijn (Schipper- van Veldhoven, 2016). Een 

advies aan de KNGU is dan ook om deze bijeenkomsten meer onder de aandacht te krijgen 

van bestuurders en dit te stimuleren, zodat ook vrijwilligers de juiste kennis hebben over het 

maken van een pedagogisch beleid of klimaat.  

Het opvallende bij de resultaten over de drie basisbehoeftes: autonomie, binding en 

competentie kwam de basisbehoefte autonomie niet voor, zowel bij de bestuurders als de 

trainers. Bij de uitvraging van de vier pedagogische steunpilaren kwam autonomie wel voor 

bij het ontwikkelingsklimaat en het motiverend klimaat. Dit ging vooral over turners inspraak 

geven in hun eigen ontwikkeling. Wat weer zal leiden tot een positief effect op het 

motiverend klimaat. Dit werd door trainers en bestuurders allebei genoemd. Een verklaring 

hiervoor kan zijn dan de meeste ondervraagde bestuurders vroeger trainer waren en/of dit ook 

nog steeds zijn en hierdoor kennis hebben over deze ontwikkelingsbehoefte en 

opvoedingstaak. Een verklaring voor het wel noemen van deze opvoedingstaken, is dat dit 

aspecten zijn die in het dagelijks leven ook belangrijk zijn en niet enkel op de sportvereniging 

(Meij & Ince, 2013). 

Ook worden bijna alle actoren binnen een pedagogisch sportklimaat genoemd, deze 

werden onderverdeeld in micro-, meso- en macro-invloedssfeer (Schipper-van Veldhoven, 

2016). Opmerkelijk was dat de ouders specifiek relatief weinig genoemd werden, terwijl de 

trainers en bestuurders noemden dat iedereen verantwoordelijk is. Sprekend over de 

sportvereniging als derde opvoedingsmilieu is de pedagogische taak van school en ouders 

vanzelfsprekender dan die van de sportvereniging (Schreuder et al., 2008). Er kan 

gesuggereerd worden dat de verantwoordelijkheid van de ouders onbetwistbaar is en daarom 

niet genoemd wordt. Of zoals beschreven in hoofdstuk vijf van het proefschrift over 

‘Allemaal Opvoeders’ dat NPA’s (trainers) tijdelijk de ouders verantwoordelijkheid 

overnemen en dus in de specifieke setting van de turnhal de ouders niet relevant zijn 

(Kesselring et al., 2013). 

De Trainer/Bestuurder als Mede-opvoeder. Het geldt dat zowel trainers als 

bestuurders zich zeer bewust zijn van hun rol als mede-opvoeder. Alleen blijkt deze rol wel 

een duidelijke grens te hebben. Wanneer trainers of bestuurders buiten de turnclub zijn zien 

zij zichzelf niet meer als mede-opvoeder. Wanneer trainers en bestuurders zich slechts zien 
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als mede-opvoeders op de turnclub zelf blijven de potentiële positieve effecten van de sociale 

participatie uit (Bouras, 2020; Van Hoye et al., 2020). De mede-opvoeders rol van 

bestuurders werd niet gezien als direct, alhoewel er meerdere voorbeelden werden gegeven 

als taken van een mede-opvoeder. Een mogelijke verklaring hiervoor presenteerde zich 

tijdens de nabespreking van enkele interviews met bestuurders. Zo gaven meerdere 

bestuurders aan een opvoedrol op microniveau niet te erkennen als opvoedrol, maar wel op 

macroniveau. Bestuurders zijn vooral verantwoordelijk voor de structurele taken (Riksen-

Walraven, 2004). Deze structurele taken bestaan onder andere uit het opstellen van een 

pedagogisch beleid, het kader (de trainers/coaches) opleiden en pedagogische ondersteuning 

bieden. 

Pedagogische Civil Society. Slechts enkele clubs geven aan initiatieven te hebben om 

de principes van de PCS te bevorderen. Dit gaat in tegen de idealen van de PCS zoals 

geformuleerd door De Winter (2011). Aangezien deze reeds bestaande initiatieven zoals de 

Vreedzame Sportvereniging kunnen bijdragen aan een beter PSK, kan het toepassen van 

dergelijke initiatieven effectief zijn om te implementeren op een turnclub. Een advies aan 

sportverenigingen en specifiek turnclubs om dit soort initiatieven te implementeren. 

Gelijktijdig zouden sportbonden initiatieven moeten gaan promoten passend bij de 

gebruikers.  

In de resultaten werd er aangegeven dat wanneer er veel informele sociale steun 

ervaren wordt er ook sprake is van een sterk sociaal netwerk. Hierbij lijkt recreatief contract 

een voorwaarde te zijn bij het creëren van een sterk sociaal netwerk binnen de turnclub. Een 

advies naar turnclubs zou dan ook zijn te werken aan informele sociale steun door middel van  

allerlei verschillende soorten activiteiten, waarbij zowel professionals en vrijwilligers en zijn 

bestaande sociale netwerk het initiatief kunnen hebben (Bartelink & Verheijden, 2015). 

 Concluderend kan er gesteld worden dat trainers zeggen een doordachte visie te 

hebben over het creëren van een pedagogisch klimaat, hun eigen rol hierin en de directe en 

indirecte mede-opvoedersrol. Bestuurders zien voor zichzelf geen directe rol in het creëren 

een pedagogisch sportklimaat, maar wel in het creëren van een pedagogisch beleid of visie 

van de turnclub. De trainers en bestuurders zijn zich bewust van de rol als mede-opvoeder al 

heeft deze wel een duidelijke grens, want wanneer trainers en bestuurders buiten de turnclub 

zijn, dan zien zij zichzelf niet meer als mede-opvoeder. Om te spreken van een sterk sociaal 

netwerk moet er sprake zijn van informele sociale steun door activiteiten samen te beleven en 

informele sociale controle met alle positieve gevolgen van dien.  
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Limitaties & sterke punten 

 Door het pas uitgebrachte onderzoek: Ongelijke leggers: een onderzoek naar 

grensoverschrijdend gedrag in de gymsport’ (Olvers & van Wijk, 2021) in opdracht van de 

KNGU is dit een relevant, maar ook een gevoelig onderwerp. Dit kan er voor gezorgd hebben 

dat respondenten voelen alsof zij zich moeten verantwoorden voor hun acties. Er is hier 

rekening mee gehouden door het onderwerp vanuit een positief theoretisch kader te 

benaderen. De vereniging en de respondenten worden niet bij naam worden genoemd en 

participatie is volledig anoniem, hierdoor passen respondenten de antwoorden niet aan 

vanwege angst voor herkenning of omdat dit sociaal gewenst zou zijn (Baarda & Bakker, 

2017). 

Door een kwalitatief explorerend onderzoek werd er gericht op gewenst gedrag in 

plaats van ongewenst gedrag. Ook is het aanzienlijk makkelijker om praktisch beleid te 

formuleren op basis van adviezen wat er wel moet worden gedaan, dan om dit te doen op 

basis van adviezen wat er niet moet worden gedaan. Bij adviezen over wat je niét moet doen 

blijft namelijk de vraag, ’Wat moet ik dan wel doen?’ hangen. 

Een andere limitatie van dit onderzoek was dat de milde selectiecriteria bij het 

selecteren van respondenten voor weinig specificiteit zorgden. Dit blijkt allereerst uit de grote 

heterogeniteit van de sportclubs waar de respondenten werkten. Omdat turnclubs zo 

verschillen in ledenaantallen, aantal trainers en bestuursleden, niveau en in wijk kan het zijn 

dat het pedagogisch klimaat op een kleinere vereniging anders wordt omschreven dan op een 

grote vereniging. Dit met de reden dat een kleine vereniging meer overzicht heeft in de leden, 

persoonlijker aanbod kan bieden en kinderen meer verbonden zijn met de trainer. Het verschil 

in geslacht en leeftijd van de respondenten zou ook een reden kunnen zijn van een andere 

visie op een pedagogisch sportklimaat. Er is dus sprake van een grote heterogeniteit, maar dit 

komt ook zo voor in de turnwereld en dus geeft dit onderzoek een grof beeld over de ervaren 

rollen in het creëren van een pedagogisch sportklimaat. Dit zorgde voor een inhoudelijke 

representativiteit, maar geen statistische. 

Hoewel er in dit onderzoek geen duidelijke verschillen tussen deze groepen naar 

voren zijn gekomen, is het voor vervolgonderzoek belangrijk om dit in acht te nemen. Ook 

hebben alleen de gemotiveerde mensen gereageerd om mee te doen aan het onderzoek. Dit 

kan een verkeerd beeld schetsen doordat trainers en bestuurders soms vrijwillig aan een 

vereniging zijn verbonden en hierbij is de vraag of zij het beleid van de vereniging kennen 

(Schipper- van Veldhoven, 2016). Zo kan het zijn dat de trainers en bestuurders die niet 
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genoeg kennis hebben over een pedagogisch sportklimaat niet wilden meedoen aan het 

onderzoek met als gevolg een onvolledig beeld. 

Er is geprobeerd in dit onderzoek zo min mogelijk onderscheid te maken tussen 

trainers en bestuurders. Aangezien er toch duidelijk onderscheid te vinden was op sommige 

gebieden is dit iets om in het vervolg in acht te nemen bij de selectie.  

Implicaties 

Het is van belang dat de komende jaren er een groter bewustzijn komt voor een 

veiliger en pedagogischer sportklimaat in de turnwereld. Dat het vanzelfsprekend wordt dat 

mensen zich het welbevinden van elkaars kinderen aantrekken (De Winter, 2011). Het advies 

luidt dan ook aan de KNGU om het pedagogisch-didactische aspect binnen sportopleidingen 

meer aandacht te geven en bijeenkomsten voor bestuursleden meer te promoten. Dit zodat het 

bestuur kennis heeft over het opstellen van een pedagogisch beleid, het kader (de trainers) 

opleiden en pedagogische ondersteuning kunnen bieden.  

Voor een pedagogische aanpak als basis voor een betere turnwereld zouden andere 

initiatieven zoals ‘Sport in Perspectief’ en ‘Ga voor balans’ gestimuleerd moeten worden. 

Deze richten zich op de balans tussen presteren in de sport en het belangrijk vinden om te 

blijven ontwikkelen en groeien, maar bovenal willen dat ze met veel plezier hieraan werken. 

De Winter stelt dat een sterke PCS een positieve invloed heeft op het opvoedklimaat. Vanuit 

De Winter en de resultaten van het onderzoek adviseren wij turnclubs en andere verenigingen 

de informele sociale steun/controle te stimuleren om daarbij het sociaal netwerk te 

versterken. Het is echter onduidelijk of een interventie gebaseerd op PCS, zoals de 

Vreedzame Sportvereniging, wel gaat werken bij turnclubs. Er zijn nog geen onderzoeken 

die aangeven hoe het klimaat binnen turnclubs bijdragen aan de PCS. Het is dan ook 

van zowel theoretisch als praktisch belang dat hier meer onderzoek naar 

gedaan wordt. Andere praktische adviezen voor turnclubs zijn: (1) Exploreren naar 

pedagogische interventies die toegepast kunnen worden op de turnclub; (2) Het verplichten 

van een VOG en deze ten minste elke 3 te vervangen; (3) Het aanstellen van een extern 

vertrouwenspersoon; (4) Het opstellen van een pedagogisch beleid voor zowel bestuurders, 

trainers, ouders en kinderen. Dit kan door middel van een ledenvergadering of 

klankbordgroep; (5) Transparantie vergroten door een tribune, open training of kijkweek; (6) 

Het bijscholen van trainers en bestuurders op pedagogisch vlak; (7) Het investeren in goede 

onderlinge banden tussen alle betrokkenen van de turnclub om zo een sterk sociaal netwerk te 

verkrijgen. En bovenal het kindgericht werken, want uit plezier volgt vanzelf de prestatie.  
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Bijlage A: Topic lijst trainers turnclubs 

Variabelen: PCS & Pedagogisch Sportklimaat 

Introductie 

- voorstellen 

- Doel, nut en tijdsduur interview 

- Anonimiteit & vertrouwelijkheidsaspect van interview 

- Vragen? à Start interview 

 

Algemene vragen 

- Voornaam & functie binnen de club: 

- onderwerp inleiden, persoon op gemak stellen e.d. Ruimte voor algemene vragen over wat 

voor soort club, waarom het trainerschap en gevolgd door brug pedagogisch klimaat. 

 

Visie Pedagogisch Sportklimaat: a.d.h.v. Schipper-van Veldhoven 

- Intro, pedagogisch (sport)klimaat 

1.1 - Laten omschrijven en voorbeelden geven pedagogisch (sport)klimaat (indien nodig 

worden de 4 steunpilaren uitgelegd ter ondersteuning). 

1.2 - Wie (invloedsferen) zijn verantwoordelijk voor het creëren van een pedagogisch 

(sport)klimaat en op wat voor manier? 

 

 Ontwikkelingsklimaat 

2.1- Hoe zou u het ontwikkelingsklimaat beschrijven binnen u turnclub? 

2.2 - Op wat voor manier wordt er passend en flexibel individueel sportaanbod geboden?  

 

 Motiverend Klimaat 

3.1 - Wat valt er volgens u onder een motiverend klimaat en hoe wordt dit bewerkstelligd in 

uw turnclub? 

3.2 - Wat doet u bijvoorbeeld om kinderen gemotiveerd te laten blijven? 

3.3 - Is er sprake van succesbeleving binnen u lessen of turnclub? En worden deze successen 

bekrachtigd of beloond?  

 

Zorgzaam klimaat 

4.1 - Wordt er binnen u turnclub of u lessen gewerkt aan een zorgzaam klimaat? 



25 

Running Head: PEDAGOGISCH SPORTKLIMAAT TURNCLUBS 

   

 

4.2 - Heeft u weleens het gevoel dat sporters ‘buiten de boot vallen’? Niet er helemaal erbij 

horen? Vervolgvraag: Wat zou u hieraan doen? 

 

Sociaal veilig klimaat 

5.1 - Wat valt er volgens u onder een sociaal veilig klimaat? 

5.2 - Hoe wordt een sociaal veilig klimaat gewaarborgd bij uw turnclub?  

5.3 - Zijn er bepaalde omgangsregels binnen de turnclub of specifiek binnen u lessen? 

 

Mede-opvoedersrol Trainers: De betekenisvolle verbanden en relaties en rollen binnen de 

turnclub. = micro-invloedsfeer 

3 A’s: 

6.1 - Zou u uzelf omschrijven als mede-opvoeder? (actors)  

6.2/6.3 - Kunt u toelichting of een voorbeeld geven van u rol als mede-opvoeder/trainer? 

(attitude/ actions) 

6.4 - Waar ligt volgens u de grens tot mede-opvoeder? (attitude) 

6.4.1 Wat kan er wel? 

6.4.2 Wat kan er niet? 

 

Pedagogische Civil Society; Sociaal netwerk: 

7.1 - Is er bij u op de vereniging sprake van informele sociale steun? 

7.2 - Is er sprake van informele sociale controle met betrekking in en rondom de turnclub? 

7.3 - Hoe verloopt het contact tussen ouders, kinderen en andere trainers? 

7.3.1 Contact volgens de trainer met ouders van leden. 

7.3.2 Contact volgens de trainer met andere trainers. 

7.3.3 Contact volgens de trainer met het bestuur. 

7.3.4 Contact volgens de trainer met de turn(s)ter. 

7.4.1 - Heeft u wel eens een conflict ondervonden? 

7.4.2 Hoe werd dit opgelost? 

7.5 - In hoeverre kunt u spreken van een sterk sociaal netwerk op u turnclub? Zou dit relevant 

zijn voor een sterker pedagogisch (sport)klimaat?  
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Bijlage B: Topic lijst bestuurders turnclubs 

Variabelen: PCS & Pedagogisch Sportklimaat 

Introductie 

- voorstellen 

- Doel, nut en tijdsduur interview 

- Anonimiteit & vertrouwelijkheidsaspect van interview 

- Vragen? à Start interview 

 

Algemene vragen 

- Voornaam & functie binnen de club: 

- onderwerp inleiden, persoon op gemak stellen e.d. Ruimte voor algemene vragen over wat 

voor soort club, waarom in het bestuur en gevolgd door brug pedagogisch klimaat. 

 

Visie Pedagogisch Sportklimaat: a.d.h.v. Schipper-van Veldhoven 

- Intro, pedagogisch (sport)klimaat 

1.1 - Laten omschrijven en voorbeelden geven pedagogisch (sport)klimaat (indien nodig 

worden de 4 steunpilaren uitgelegd ter ondersteuning). 

1.2 - Wie (invloedsferen) zijn verantwoordelijk voor het creëren van een pedagogisch 

(sport)klimaat en op wat voor manier? 

 

Ontwikkelingsklimaat 

2.1 - Hoe zou u het ontwikkelingsklimaat beschrijven binnen u turnclub? 

2.2 - Op wat voor manier wordt er passend en flexibel individueel sportaanbod geboden?  

 

Motiverend Klimaat 

3.1 - Wat valt er volgens u onder een motiverend klimaat en hoe wordt dit bewerkstelligd in 

uw turnclub? 

3.2 - Is er sprake van succesbeleving binnen u lessen of turnclub? En worden deze successen 

bekrachtigd of beloond?  

 

Zorgzaam klimaat 

4.1 - Wordt er binnen u turnclub of u lessen gewerkt aan een zorgzaam klimaat?  
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4.2 - Heeft u weleens het gevoel dat sporters ‘buiten de boot vallen’? niet er helemaal erbij 

horen? Vervolgvraag: Wat zou u hier aan doen? 

 

Sociaal veilig klimaat 

5.1 - Wat valt er volgens u onder een sociaal veilig klimaat? 

5.2 - Hoe wordt een sociaal veilig klimaat gewaarborgd in de turnclub? 

5.3 - Zijn er bepaalde omgangsregels binnen de turnclub? 

 

Mede-opvoedersrol bestuurders; De rollen en functies van de NPA’s en de gehele 

infrastructuur van de turnclub. = meso-invloedsfeer 

6.1 - Ziet u uzelf als medeopvoeder? 

6.2/6.3 - Kunt u toelichting of een voorbeeld geven van u rol als mede-opvoeder/trainer? 

(attitude/ actions) 

6.4 - Zijn er ook grenzen voor medeopvoeders en waar liggen die wat u betreft?  

6.4.1 Wat kan er wel? 

6.4.2 Wat kan er niet? 

8.2 - Welke mensen of andere functies kunnen gezien worden als mede-opvoeder binnen u 

turnclub? 

8.4 - Zijn er binnen u turnclub bepaalde interventies, strategieën, campagnes die gebruikt 

worden in u turnclub? 

 

Pedagogische Civil Society; Sociaal netwerk: 

7.1 - Is er bij u op de vereniging sprake van informele sociale steun? 

7.2 - Is er sprake van informele sociale controle met betrekking in en rondom de turnclub? 

7.3 Hoe verloopt het contact tussen: 

7.3.5 Contact volgens een bestuur met de trainers. 

7.3.6 Contact volgens het bestuur met de ouders. 

7.3.7 Contact volgens het bestuur met vrijwilligers. 

7.4.1 - Heeft u wel eens een conflict ondervonden? 

7.4.2 En hoe is dit opgelost? 

7.5 - In hoeverre kunt u spreken van een sterk sociaal netwerk op u turnclub? Zou dit relevant 

zijn voor een sterker pedagogisch (sport)klimaat?  

 


