Uitnodiging
Eindcongres
Kids First,
samen naar een pedagogisch sportklimaat
Datum: 15 april 2021
Tijd: 13.30 – 16.00 u
Het onderzoeksproject ‘Kids First, samen naar een pedagogisch sportklimaat’ loopt ten einde. Hierbij
ontvangt u de uitnodiging voor het Kids First eindcongres.

Programma

13:30 uur
14:00 uur
14:05 uur

14.50 uur
14.55 uur

15.40 uur
15.45 uur
16:00 uur

Plenaire start online event – Het onderzoek Kids First
Pauze
1e ronde webinars (parallel webinar 1 en 2)
Webinar 1:
Het actiegerichte proces op de sportclub
Webinar 2:
De samenwerking tussen gemeente en club
Pauze
2e ronde webinars 2 onderwerpen (parallel webinar 3 en 4)
Webinar 3:
De wetenschappelijke resultaten van het onderzoek
Webinar 4:
Van theorie naar praktijk
Pauze
Plenair online event – En hoe nu verder? & afsluiten
Einde online event

Meer informatie over de webinars kun je in de bijlage van de uitnodiging vinden. Je kunt je (opnieuw)
aanmelden en inschrijven voor de webinars door te klikken op deze link. In het geval een collega
en/of medewerker belangstelling heeft, dan is diegene eveneens van harte welkom. Aanmelding kan
via dezelfde link.
We kijken ernaar uit om jullie online te verwelkomen!

Mede name alle Kids First projectpartners,
Nicolette Schipper- van Veldhoven
Projectleider Kids First

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

Programmaboekje:
Programma Kids First / Kind Centraal
Donderdag 15 april 2021, 13:30 uur – 16:00 uur

13.30 uur

Plenaire online event – het onderzoek Kids First

In het plenair gedeelte wordt het ‘Kids First, een driejarig onderzoek naar het creëren van een pedagogisch
klimaat op de sportclub’ nader toegelicht. Hoe verliep het onderzoek? Wat waren de doelen? Het was een
zoeken naar een gemeenschappelijk beeld over wat een pedagogisch sportklimaat is, hoe clubs hier mee aan
de gang gingen, wat het de clubs heeft gebracht en wat het belang van dit onderzoek is geweest voor sport en
sportbeleid.
Dagvoorzitter Reemt Borcherts gaat hierover in gesprek met Nicolette Schipper- van Veldhoven, Arnold
Bronkhorst, Geert Geurken, Sophie Kustermans en Jan Minkhorst.
14.00 uur

Pauze

14.05 uur

1e ronde webinars 2 onderwerpen (parallel webinar 1 en 2)

Webinar 1:
Het actiegericht proces op de sportclub
Het onderzoek kende een ontwerpgericht / actiegericht design. Hoe is dit gegaan in de praktijk? Hoe werd het
begeleidingsproces om te komen tot pedagogisch sportklimaat op de club vormgegeven? Wat waren de
ervaringen van de embedded scientist en de studenten die participeerden in het onderzoek? En hoe kijkt een
ervaren procesbegeleider hier op terug en welke tips heeft hij voor de praktijk en/of de praktijkondersteuners?
Dit webinar wordt verzorgd door o.a. Harold Hofenk, Yoni Even-Zur en Daniel Klijn
Webinar 2:
De samenwerking tussen gemeente en club
In dit interactieve webinar wordt nader ingegaan op de samenwerking tussen gemeente en club. Op
verhalende wijze worden vragen beantwoord: hoe de samenwerking tot stand is gekomen; waarin beide
partijen elkaar konden vinden; hoe beide partijen elkaar hebben kunnen helpen; waar lukt de samenwerking
goed en wat kan nog beter.
Dit webinar wordt verzorgd door o.a. Arnold Bronkhorst, Geert Geurken en Charissa van der Meulen
14.50 uur

Pauze

14.55 uur

2e ronde webinars 2 onderwerpen (parallel webinar 3 en 4)

Webinar 3:
De wetenschappelijke resultaten van het onderzoek
In de afgelopen drie jaar is er een actieonderzoek uitgevoerd bij vier voetbal- en vier hockeyclubs. Er zijn
interviews gehouden, observaties gedaan, vragenlijsten uitgezet en is er gewerkt met sensoren. In dit webinar
worden de belangrijkste resultaten besproken van het landelijke vragenlijstonderzoek (Mulier Instituut), het op
een objectieve wijze meten van de sociale interactie van jeugdsporters met behulp van sensoren (Universiteit
Leiden / Twente) en de bevindingen van de embedded scientists, die stakeholders op de clubs hebben
geïnterviewd en geobserveerd (Windesheim).
Dit webinar wordt verzorgd door Marck de Greeff, Marieke Reitsma, Carolien Rieffe en Arnold Bronkhorst

Webinar 4:
Van theorie naar praktijk
Binnen het onderzoek heeft ook steeds de focus gelegen op de benutting van de opgedane kennis. In dit
webinar wordt stil gestaan bij de in dit onderzoek verzamelde tools en aanpakken die zijn te gebruiken (op de
sportvereniging) en plaatsen deze zowel binnen het pedagogisch sportkompas alsook maken we de verbinding
met werkzame principes vanuit ‘de’ veranderkunde. In dit webinar wordt zo, op een interactieve manier,
ingegaan op hoe een pedagogisch sportklimaat kan worden gecreëerd en wat daarvoor kan worden ingezet
door onder andere verenigingsondersteuners.
Dit webinar wordt verzorgd door Johan Steenbergen, Dorien Dijk, Daniël Klijn en Lars Cornelissen
15.40 uur

Pauze

15.45 uur

Plenair online event – En hoe nu verder?

Het onderzoek is ten einde. Het heeft veel opgeleverd. Hoe brengen we de opgedane kennis verder? Welke
behoeften zijn er nog? Waar nog kennis nodig?
Dagvoorzitter Reemt Borcherts gaat hierover in gesprek met o.a. Nicolette Schipper- van Veldhoven, Johan
Steenbergen, Jan Minkhorst, Geert Geurken
En de lancering van …….

