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Samen naar een pedagogisch sportklimaat

Informatie voor sportverenigingen

Vo

Deelnemende verenigingen

Arnhem

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Wie zijn de onderzoekers?

Sport is goed voor ons! Goed voor de gezondheid, voor het zelfvertrouwen, teamgeest,
discipline, sociale integratie, talentontwikkeling en morele vorming. Een hele lijst met
positieve effecten en dat alleen maar door te sporten bij een sportclub.

Op iedere vereniging is een embedded scientist aanwezig. Dit is een onderzoeker die jouw
vereniging begeleidt, de metingen leidt en het cultuurveranderingsproces op de vereniging
volgt. Er zijn vier embedded scientists:

Echter… deze effecten komen er niet vanzelf.

In een pedagogisch sportklimaat staat het kind centraal: Kids First!

Wat biedt het project voor jouw vereniging?
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Daar moeten we wel iets voor doen, een pedagogisch sportklimaat realiseren. Sport kan
namelijk hartstikke leuk zijn en positief bijdragen aan de ontwikkeling van jeugdleden.

Arnold Bronkhorst
Arnhem

We hebben nog niet alle antwoorden om een pedagogisch sportklimaat te creëren op een
vereniging, maar dat onderzoeken en leren we samen in de praktijk. Dit betekent dat de
vereniging zelf acties onderneemt die binnen de club nodig zijn om het pedagogisch
sportklimaat te realiseren. Jouw vereniging wordt een voorbeeldclub in Nederland!

Deelnemende verenigingen werken samen met onderzoekers aan een pedagogisch
sportklimaat. Er doen acht verschillende verenigingen mee.

Frank Jacobs
Rotterdam

Anne Luderus
Utrecht

Harold Hofenk
Zwolle

Er worden verschillende meetinstrumenten ingezet
•
•
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Jeugdleden zijn veel op de club te vinden. Naast thuis en school is de sportclub het derde
opvoedingsklimaat in Nederland. Hoe fijn zou het dan zijn als er op de vereniging een fijne
sfeer hangt waar iedereen zich welkom voelt! Waar jeugdleden dus veel
ontwikkelingskansen krijgen. En… ze gaan er ook beter door presteren!

Wie doen er mee en wat wordt er onderzocht?
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Waarom doet jouw vereniging eigenlijk mee?

•

•
•

Er worden interviews gehouden met trainers en leiders van de verschillende teams.
Er vinden groepsinterviews plaats met clubleden, spelers van deelnemende teams
en ouders over wat zij verstaan onder een pedagogisch sportklimaat.
Daarnaast vinden er diverse observaties plaats, dit wordt onder andere gedaan met
behulp van de Sportklimaat App.
Tevens worden er metingen gedaan met locatie sensoren die de sociale interactie
tussen teamleden meet.
Ook wordt aan spelers van deelnemende teams gevraagd een vragenlijst in te vullen.

Mag dit allemaal wel?

personen niet herkenbaar naar voren komen in de onderzoeksresultaten. Dit is verplicht
volgens de AVG-privacy wet.

Het Kids First project begint in oktober 2018 met startmetingen op de verenigingen bij de
deelnemende teams, rond mei 2019 zijn er tussenmetingen en rond maart 2020 zullen de
eindmetingen plaatsvinden bij alle acht de deelnemende verenigingen.

Alle aan de metingen deelnemende personen ondertekenen voorafgaand aan het
onderzoek een toestemmingsformulier. Omdat spelers jonger dan 16 jaar zijn, ondertekent
een ouder/voogd van het kind ook het formulier.
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Het project richt zich op de leeftijdsgroep 12- tot 15-jarigen. Dit betekent dat er binnen
jouw vereniging een O13/D-jeugdteam en een O15/C-jeugdteam meedoet. De vereniging
kiest zelf de teams uit!

Naast dat er twee teams gevolgd worden, wordt er binnen jouw hele vereniging gewerkt
aan een pedagogisch sportklimaat. Denk bijvoorbeeld aan cursussen voor trainers of ‘fair
play’ regels.

Ja! Alle onderzoeksgegevens worden anoniem gemaakt. Dit betekent dat individuele

Heb je vragen over privacy en onderzoeksgegevens?
Neem gerust contact op!
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Projectleider Kids First
Nicolette Schipper- van Veldhoven
n.schippervanveldhoven@windesheim.nl
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Wil je meer weten? Neem contact op:
Marleen Pegge – Projectmanager Kids First
m.pegge@windesheim.nl
www.sportpedagogiek.nl

@KidsFirstNed
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Het project wordt uitgevoerd door hogeschool Windesheim (Zwolle), in
samenwerking met

Het project wordt gefinancierd vanuit het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen van ZonMw

