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ABSTRACT 

Deze studie kadert in een overheidsopdracht uitbesteed aan ICES en vier Vlaamse 

universiteiten. Dit artikel schetst enkel het VUB-deelluik dat als doel heeft sportbegeleiders 

praktijkgerichte hulp te bieden in het ethisch begeleiden van (jeugd)sport. Uit verschillende 

onderzoeken blijkt namelijk dat een bekwame begeleider en een goede relatie tussen de 

sporter en de coach cruciale factoren zijn wil men een positieve beïnvloeding van het gedrag 

binnen de jeugdsport. Aan de hand van acht focusgroepsgesprekken in de sportwereld werd 

eerst nagegaan welke proactieve accenten er door sportbegeleiders kunnen gelegd worden 

om ethisch en prosociaal gedrag te stimuleren. Daarnaast ging er aandacht uit naar de reacties 

op antisociaal gedrag en conflicten in de dagelijkse omgang en besluitvorming. Tenslotte 

onderzochten we welke methodieken voor (toekomstige) trainers effectief en efficiënt zijn 

i.f.v. het aanleren van competenties betreffende stimuleren van prosociaal gedrag en reageren 

op antisociaal gedrag in de sport. 

Het onderzoek resulteerde in een sessie met tips en opdrachten omtrent het ethisch 

begeleiden van jeugdsport, het eigen ethisch handelen, omgaan met onethische situaties, 

gestructureerd aanpakken van ethische dilemma’s, het positief communiceren en het nemen 

en geven van verantwoordelijkheid. 
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INLEIDING 

Eén van de hoofddoelen van deze 

overheidsopdracht is wetenschappelijk 

onderzoek omtrent ethiek in de sport vertalen 

naar de praktijk. Dit luik heeft dan ook de 

ambitie om sportbegeleiders gericht hulp te 

bieden in het ethisch begeleiden van 

(jeugd)sport. In sportbeleidsnota’s en 

academische studies wordt namelijk gepleit 

voor een verhoging van de kwaliteit en de 

begeleiding op vlak van ethisch sporten door 

middel van een optimalisering van de opleiding 

van jeugdsportbegeleiders. Het is duidelijk dat 

men steeds meer didactische competenties 

verwacht van jeugdsportbegeleiders. Het is dan 

ook cruciaal dat deze voldoende gewapend zijn 

om met dit uitgebreid takenpakket en de grote 

verantwoordelijkheid van sportbegeleiding om 

te gaan. 

 

LITERATUUR 

Het geloof in de maatschappelijke kracht van 

sport is enorm toegenomen. De voordelen als 

gevolg van regelmatige sportparticipatie zijn 

lange tijd onderschat. De overtuiging is dat men 

via sport en bewegen het ‘menselijk kapitaal’ 

kan maximaliseren en er vooruitgang kan 

worden gemaakt op zes niveaus: fysiek, 

emotioneel, individueel, sociaal, intellectueel & 

financieel.  

De idee dat sport en bewegen de sociale 

ontwikkeling positief kan beïnvloeden is 

uiteraard niet nieuw. De sportsetting wordt 

gezien als een geschikte context voor jongeren  

 

om een waaier aan vaardigheden te leren of te 

oefenen. Dit uit zich bijvoorbeeld door de 

frequentie aan sociale interacties, het leren 

omgaan met winst en verlies en doordat in 

sport gewenst en ongewenst gedrag direct 

zichtbaar is. 

Uit verschillende onderzoeken blijken een 

goede (club)cultuur en een bekwame 

begeleider twee cruciale factoren te zijn voor 

positieve beïnvloeding van het gedrag van 

jeugdsporters. Bepaalde condities, zoals de 

relatie tussen de sporter, zijn entourage en de 

coach en de houding ten aanzien van fairplay 

resulteren in minder problematisch gedrag in en 

om het veld.  

Eén van de na te streven doelen is dat de 

sportende jeugd zich op en naast het veld 

prosociaal gaat gedragen. Prosociaal gedrag 

wordt beschreven als vrijwillig gedrag dat 

overwegend gericht is op het vergroten van het 

welzijn of welbevinden van anderen. De 

prosociale waarden die via sport kunnen 

worden bijgebracht zijn sterk gelinkt aan 

sportiviteit en zorgen voor positieve 

ontwikkeling bij jongeren. Prosociaal gedrag 

gaat over empathie, het gevoelig zijn voor 

situaties waarin iemand gekwetst, boos of 

geblesseerd is en het vrijwillig helpen met 

respect voor andere waarden en overtuigingen. 

Prosociaal gedrag gaat verder ook om 

eerlijkheid, fair play, respectvol samenwerken 

en verantwoordelijkheid nemen. 

Verschillende auteurs hebben de samenhang 

tussen sportbeoefening en positieve gevolgen 

zoals toegenomen prosociaal gedrag 
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onderzocht. Maar niet iedereen is het eens met 

de stelling dat sportparticipatie per definitie 

een positieve invloed heeft. Het niet aan 

bepaalde voorwaarden voldoen, leidt mogelijk 

zelfs tot een negatieve bijdrage van sport aan 

de ontwikkeling van jongeren. Er zijn heel wat 

ethische kwesties die de sport aantasten. 

Enkele hiervan zijn bv.: overtraining/uitbuiting, 

‘handel’ in talentvolle spelers o.i.v. makelaars, 

gender ongelijkheid/problematiek rond 

holebi’s, diversiteit & racisme, fraude & 

omkoping, enz.). Het is belangrijk dat deze 

kwesties het gezond en ethisch sporten bij 

jongeren niet in gevaar brengen.  

Belangrijke factoren in de jeugdsport zijn 

bijvoorbeeld het al dan niet voldoende 

aandacht besteden aan de kwaliteit van de 

relatie tussen trainer en speler, het belang van 

fairplay, de algemene houding ten aanzien van 

anti- en prosociaal gedrag en het ethisch 

klimaat. Ook omgevingsfactoren spelen hun rol 

zoals tegenstanders, publiek en competitie-

organisatie. De kans dat gewenst gedrag 

voorkomt is het grootst als de verschillende 

actoren (bestuur, begeleider & jongere) over de 

nodige competenties, capaciteiten en 

intrinsieke motivatie beschikken.  

Effectieve, positieve gedragswijziging en 

gedragsbehoud vraagt duurzame inspanningen. 

Zo is het belangrijk dat er voldoende aandacht 

uitgaat naar ethisch verantwoord begeleiden in 

de opleidingscursussen van 

jeugdsportbegeleiders. Een begeleider zal 

namelijk beter gewapend zijn om 

(jeugd)sporters te motiveren tot gewenst 

gedrag als hij tijdens zijn opleiding de juiste 

kennis heeft meegekregen. Het is hierbij van 

belang dat de begeleider over de juiste pro en 

reactieve vaardigheden beschikt en hierin 

gesteund wordt door de club/school. 

 

 

METHODOLOGIE 

Dit onderzoek wil op basis van 

literatuuronderzoek, het analyseren van 

bestaande opleidingen en de verzameling van 

cases uit focusgroepen in de sportwereld, over 

een goede basis beschikken om een zo optimaal 

mogelijke bijscholing te kunnen voorzien voor 

(toekomstige) jeugdsportbegeleiders. Zo werd 

in eerste instantie nagegaan welke proactieve 

accenten er bewust door sportbegeleiders van 

jongeren kunnen gelegd worden om ethisch en 

prosociaal gedrag te stimuleren. Daarnaast ging 

er aandacht uit naar de reacties op antisociaal 

gedrag en conflicten in de dagelijkse omgang en 

besluitvorming tussen (a) jongeren onderling, 

(b) jongeren en volwassen begeleiders en (c) 

volwassen begeleiders onderling. Hiervoor werd 

via focusgroepen met verschillende 

sportbegeleiders uit diverse contexten 

samengezeten. Doel hiervan was na te gaan 

welke proactieve accenten er bewust door hen 

gelegd worden om ethisch en prosociaal gedrag 

te stimuleren, met welke ethische kwesties zij 

geconfronteerd worden en op welke manier zij 

reageren op antisociaal gedrag en (ethische) 

conflicten in de dagelijkse omgang. 

Tenslotte onderzochten we welke methodieken 

voor (toekomstige) trainers effectief en efficiënt 

zijn i.f.v. het aanleren van competenties 

betreffende stimuleren van prosociaal gedrag 

en reageren op antisociaal gedrag in de sport. 

Na deze drie onderzoeksfasen kon een sessie op 

maat van de sportwereld ontwikkeld worden. 

 

UITWERKING 

Er vonden focusgroepsgesprekken plaats in de 

context van sportkampen, schoolsport, 

buurtsport, sportclubs, studenten LO (3x) en de 

Vlaamse Trainersschool. Bedoeling van de 

focusgroepen was om de deelnemers te laten 

reflecteren omtrent hun eigen ervaringen als 

sportbegeleider en casussen te laten vertellen 

die in groep besproken werden. Volgende 10 



Arenberggebouw – Arenbergstraat 5 – 1000 Brussel  
Tel: 02 209 47 21 – Fax: 02 209 47 15 

 
 

4 

aspecten zijn tijdens de focusgroepen het meest 

ter sprake gekomen: 

- Slechte opvoeding/negatieve thuissituatie 

- Gebrek aan fairplay 

- Moeilijke omgang met ouders/supporters 

- Agressie onder de spelers 

- Negatieve coachingpraktijken 

- Problemen met wedstrijdleiding 

- Omgaan met ongelijk sportief niveau 

- Problemen omtrent diversiteit 

- Motivationele problemen 

- Omgaan met individuele verschillen 

Bovenstaande aspecten zijn een clustering van 

de spontaan ter sprake gekomen situaties 

tijdens de gesprekken. Deze aspecten 

ontstonden uit een oefening om de besproken 

casussen te categoriseren. Belangrijke 

opmerking hierbij is dat het dus eerder om een 

subjectieve categorisering gaat. Het bleek dat 

de begeleiders vaak de neiging hadden de 

oorzaak van de problemen van zich af te 

schuiven. Zo kwam bijvoorbeeld een slechte 

thuissituatie en gebrekkige opvoeding het 

meest ter sprake als oorzaak van een ethisch 

probleem.  

We zijn daarnaast ook gaan kijken op welk 

niveau de problemen uit de casussen zich 

situeren en er werd volgende onderverdeling 

gemaakt: 

• jongere – begeleider – maatschappij; 

• micro – meso – macro; 

• individueel – les – collega – organisatie – 

beleidsniveau. 

 

Met behulp van deze analyse werd gekeken met 

welke aspecten onze deelnemers het meest 

geconfronteerd worden. Een opvallende 

vaststelling was dat de problemen vaak terug te 

brengen waren naar het les- of individueel 

niveau (micro). De besproken problemen 

ontstonden vooral door een gebrek aan 

ethische begeleiding, competentie of te nauwe 

taakperceptie van de begeleider. De problemen 

waren soms ook het gevolg van gedrags- of 

emotionele problemen van de jongere. 

Dankzij de onderlinge interactie in de 

focusgroepen was het mogelijk om na te gaan 

hoe verschillend sportbegeleiders met een 

bepaalde situatie omgaan. Dat is belangrijke 

informatie die ons in staat stelde in te spelen op 

dat wat echt belangrijk/moeilijk is voor 

sportbegeleiders. Deze zaken zijn dan ook 

opgenomen in onze sessie omtrent ethische 

begeleiding. 

 

DENKKADER 

Inspanningen omtrent ethiek in een sportclub 

gebeuren het meest efficiënt en effectief door 

aandacht van de drie betrokken actoren die 

nauw met elkaar in relatie staan (het bestuur, 

de jeugdsportbegeleider & de jongere + 

entourage) en met elkaar interageren op drie 

beleidsniveaus: het kwaliteits-, preventie- en 

reactiebeleid (zie figuur 1).  

• Een kwaliteitsbeleid tracht een ethisch 

kader te scheppen. Dit niveau is het 

belangrijkste in het creëren van een 

ethisch klimaat. Het is bijgevolg 

voorwaardenscheppend voor de andere 

niveaus. 

• Een preventiebeleid bouwt voort op het 

kwaliteitsbeleid, maar gaat dieper in op het 

inperken van risicofactoren. Het 

uitgangspunt is dat je niet hoeft te 

wachten tot er zich een (ernstig) probleem 

voordoet, maar het beter is om preventief 

problemen te vermijden. 

• Een reactiebeleid bouwt voort op het 

preventiebeleid en bepaalt hoe met een 

incident kan worden omgegaan. Dit is ook 

belangrijk om op te stellen, zodat men 

beter voorbereid is als er zich een 

probleem voordoet. 
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Figuur 1: Drie beleidsniveaus en actoren binnen een EVS beleid 

Wat volgt is een beschrijving van de relatie 

tussen de drie actoren op het vlak van EVS 

beleid. 

Relatie Bestuur - Sporter 

• Het kwaliteitsbeleid van een clubbestuur 

heeft als doel om een ethisch klimaat in de 

club te bekomen en te behouden. Het 

bestuur draagt deze verantwoordelijkheid 

ten opzichte van zijn jeugdsporters. Dit 

beleid omvat bijvoorbeeld kwaliteitsvolle 

externe communicatie en professioneel 

georganiseerde clubactiviteiten. De 

jeugdsporter heeft als ‘klant’ het recht om 

kritisch te zijn t.o.v. het kwaliteitsbeleid en 

heeft tegelijk de taak om daar zelf ook 

actief toe bij te dragen.  

• Het preventiebeleid van een club gaat om 

het inperken van potentieel nadelige 

situaties aan de hand van een 

meerjarenplan. De hierop afgestemde 

actieplannen gericht naar de jeugdsporters 

kunnen onder meer gaan over het 

proactief aanpakken van antisociaal 

gedrag, het aanstellen van een 

vertrouwenspersoon of API en een veilige 

sportinfrastructuur. 

• Het reactiebeleid omvat de processen die 

in werking treden wanneer de club 

geconfronteerd wordt met incidenten. Het 

is het intern en (indien ook relevant) extern 

aanpakken en opvolgen van een probleem. 

De club moet daarbij in de eerste plaats 

ontvankelijk zijn voor eventuele klachten, 

zelf voldoende oog hebben voor 

probleemsituaties en deze integraal 

aanpakken (bv. in gesprek gaan, schorsen, 

enz.). Deze aanpak verschilt in sterke mate 

volgens de aard van het probleem en de 

heersende clubcultuur.  

Relatie Bestuur - Begeleider 

• Het kwaliteitsbeleid houdt in dat het 

bestuur er naar streeft een kwaliteitsvolle, 

veilige en ethische club te zijn met 

competente begeleiders. Het zijn de 
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begeleiders die in nauw contact staan met 

de jeugdsporters, dus heeft de club er alle 

baat bij dat het over goede mensen 

beschikt. Dit kan bijvoorbeeld door het 

stimuleren van bijscholingen voor de 

begeleiders. 

• Het preventiebeleid gaat de risico’s die 

gepaard gaan met de sportactiviteit 

inperken door zichzelf en anderen in de 

omgeving te beschermen en zelf geen 

gevaarlijke situaties uit te lokken. 

Duidelijke afspraken omtrent veiligheid in 

de club en het naleven ervan tijdens 

trainingen en wedstrijden zijn hier 

belangrijk. Een degelijke 

screeningsprocedure, een specifieke 

ethische code en voldoende monitoring & 

evaluatie van begeleiding kunnen ook deel 

uitmaken van dit beleid. 

• Een effectief reactiebeleid houdt in dat alle 

medewerkers op een respectvolle en 

gepaste manier omgaan met een probleem 

in de club (of t.o.v. personen in de club) en 

actief meewerken aan oplossingen. De club 

heeft hierin een verantwoordelijkheid 

t.o.v. zijn begeleiders, maar kan ook een 

sanctie opleggen indien hij/zij zich niet 

naar behoren gedraagt. 

Relatie Begeleider - Sporter 

In ons onderzoeksproject hebben we de focus 

gelegd op de relatie tussen de sportbegeleider 

en de jeugdsporter. Bijgevolg is de rol van de 

begeleider in het stimuleren van een ethisch 

klimaat het meest uitvoerig uitgewerkt.  

• Kwaliteitsbeleid: De begeleider zal in zijn 

omgang met de jeugdsporter over de 

nodige didactische vaardigheden moeten 

beschikken en geschikte oefenstof 

aanreiken. Hij heeft daarbij niet alleen oog 

voor de sporttechnische aspecten, maar 

zet best proactief in op de potentiële 

meerwaarde van sporten. Hij erkent het 

belang van een ethisch klimaat in de club 

en draagt hier actief in bij, zowel in de 

clubwerking als tijdens trainingen, 

wedstrijden en nevenactiviteiten.  

• Preventiebeleid: De begeleider heeft als 

taak om de risicofactoren zoveel mogelijk 

in te perken. Hij staat hierin nauw contact 

met het clubbestuur (bv. voldoende veilig 

materiaal). Dit gaat ook veelal over de 

gekozen oefenstof, het 

‘groepsmanagement’ en de activiteiten zo 

organiseren dat incidenten en/of 

kwetsuren zoveel mogelijk worden 

vermeden. 

• Reactiebeleid: De begeleider wordt 

geconfronteerd met een veelvoud aan 

situaties waar hij/zij gepast hoort op te 

reageren. De begeleider zal hiervoor 

geregeld zijn/haar coaching-stijl moeten 

aanpassen en regelmatig stilstaan bij het 

eigen handelen. Grote dilemma’s of 

conflicten pakt men (met hulp van het 

bestuur) op een gestructureerde manier 

aan. De begeleider is steun en toeverlaat 

van de jonge sporters en moet hen een 

‘platform’ aanreiken waarin problemen of 

gevoelens bespreekbaar zijn. 

 

PRAKTISCHE UITWERKING 

Gezien de ruime context van ethische thema’s 

in de sport spitst dit onderzoek zich toe op 

gebieden waar de sportbegeleider zelf een 

grote invloed op kan hebben. Onderzoek (De 

Bouw, De Martelaer, Struyven, & Haerens, 

2012) wijst uit dat de beste bijscholingen om de 

bagage omtrent ethisch sporten te versterken 

deze zijn waarbij eerst de theorie mee geven 

wordt en nadien door middel van concrete 

voorbeelden de link wordt gelegd met de 

praktijk. Daarom wordt na een korte 

theoretische toelichting vooral gefocust op 

reflectie omtrent het eigen ethische handelen, 

het omgaan met conflicten en de interactie 
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tussen de verschillende actoren. De 

ontwikkelde sessie bevat tips, tricks, oefeningen 

en handvaten op maat van 

jeugdsportbegeleiders. Na enkele keren 

uitgetest en aangepast te zijn, werd een 

bijscholingspakket opgesteld, waarin drie 

clusters van aspecten aan bod komen: 

kwaliteits-, preventie en -reactiebeleid. 

Wat betreft kwaliteitsbeleid worden o.a. 

volgende componenten in de sessie behandeld: 

• Respectvol met elkaar omgaan. 

• Fungeren als rolmodel. 

• Reflecteren over eigen begeleiden. 

• Positief coachen. 

• Op gepaste wijze communiceren. 

• Verantwoorden van onethisch gedrag . 

• Stimuleren van prosociaal gedrag. 

O.a. volgende componenten omtrent 

preventiebeleid worden in de sessie 

behandeld: 

• Vermijden van risicofactoren. 

• Oppassen voor overdreven 

competitiviteit en te sterke focus op 

winnen. 

• Attent zijn voor signalen van potentieel 

negatieve situaties. 

• Preventief werken a.d.h.v. 

empowerment. 

O.a. volgende componenten omtrent 

reactiebeleid worden in deze sessie 

behandeld: 

• Omgaan met probleemgedrag . 

• Gestructureerd en georganiseerd te werk 

gaan bij een dilemma of conflict. 

• Reactieve coaching-stijl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPDRACHTEN 

Opdracht 1: Reflectie omtrent ethisch 

begeleiden a.d.h.v. stripverhalen 

Regelmatig stilstaan bij het eigen handelen is 

een belangrijk aspect van het didactisch proces. 

Vaak besteden begeleiders echter onvoldoende 

aandacht aan evaluatie van het eigen handelen 

en wordt aan zelfreflectie voorbijgegaan. 

Daarom werd een opdracht met casussen 

ontwikkeld in de vorm van stripverhalen. Nu en 

dan wordt een blanco tekstballon weergegeven 

waar de deelnemers de opdracht krijgen in de 

huid van één van de personages te kruipen en 

aan te geven hoe zij zouden reageren.  

Opdracht 2: Een ethisch dilemma aanpakken via 

de RESPECT STAR methodiek 

Het is niet gemakkelijk om tot een ‘juiste’ 

beslissing te komen in een ethisch conflict of 

dilemma. Een ethisch dilemma is een situatie 

waar de waarden en normen op het spel staan 

en waarbij een keuze moet gemaakt worden 

tussen verschillende alternatieven, terwijl er 

voor elk alternatief een goede reden kan 

gegeven worden. In deze oefening worden een 

aantal (complexe) ethische dilemma’s 

voorgesteld waar de deelnemers een oplossing 

trachten te formuleren aan de hand van de 

RESPECT STAR methodiek. De methodiek omvat 

een acroniem waarbij de letters van RESPECT  

de eerste letter van de woorden vormen die de 

situatie in kaart helpen te brengen. De letters 

van STAR bevatten dan weer de eerste letter 

van de woorden die oplossingsgericht focussen 

en het dilemma echt aanpakken. 

RESPECT 

Reden: Wat is de oorsprong of achterliggende 

oorzaak van de case?  

Elementen: Wat typeert deze case? Wegnemen 

van onduidelijkheden en nagaan wat de feiten 

zijn.  



Arenberggebouw – Arenbergstraat 5 – 1000 Brussel  
Tel: 02 209 47 21 – Fax: 02 209 47 15 

 
 

8 

Sport specifiek: Is het een ongewone situatie of 

bijna eigen aan de sport? Context afhankelijk? 

Personen: Wie zijn de betrokken personen? 

Wat staat er voor ieder van de betrokkenen bij 

deze kwestie op het spel?  

Evenwicht: Is er een onevenwichtige 

machtsverhouding? Zijn de partijen 

gelijkwaardig? 

Controle: In welke mate is de situatie onder 

controle? 

Tijd: In welk tijdsbestek situeert het probleem 

zich? 

STAR 

Situering: Wat is de ernst van de situatie? 

Welke handelingsalternatieven zijn er?  

Taak: Welke persoon of groep is 

verantwoordelijk om dit op te lossen? Welke 

nieuwe verantwoordelijkheden worden 

uitgedeeld? 

Actie: Welke actie ondernemen we? Welke 

beslissing nemen we? Waarom is de actie te 

verkiezen boven de andere? 

Reflectie: Wanneer kunnen we als organisatie 

tevreden zijn over de afloop van de case? Waar 

willen we uiteindelijk naartoe? Hoe motiveren 

we de gekozen actie? 

Opdracht 3: Reactieve coaching-stijl 

Wanneer de sportactiviteit niet helemaal 

verloopt zoals het hoort, kan een begeleider de 

situatie op verschillende manieren oplossen. Er 

bestaan vier verschillende manieren om te 

reageren op een situatie:  

(1) Toedekken: De trainer reageert lacherig op 

de situatie of komt niet openlijk uit voor zijn 

mening. 

(2) Ontlopen: De trainer reageert helemaal niet 

of reageert onverschillig.  

(3) Confronteren: Open communicatie door 

middel van een persoonlijk rustig gesprek of 

groepsgesprek.  

(4) Forceren: De trainer wil zijn eigen wil 

doordrukken en acht vooral het resultaat 

belangrijk. 

Welke stijl men best hanteert, is afhankelijk 

van: (a) de eigen persoonlijke voorkeur of stijl, 

(b) het resultaat dat men als begeleider wil 

behalen en (c) het belang van de relatie met de 

andere betrokkene(n). 

CONCLUSIES  

Bij het volgen van de sessie hebben de 

deelnemers vaardigheden geoefend/geleerd 

omtrent ethiek in de sport, het ethisch 

begeleiden van jeugdsport, het eigen ethisch 

handelen en omgaan met onethische situaties, 

het gestructureerd aanpakken van ethische 

dilemma’s, het positief communiceren, het 

verantwoord oplossen van conflicten en het 

nemen en geven van verantwoordelijkheid. 

Omwille van de eerder aangehaalde 

complexiteit van het thema, hebben we in dit 

project gekozen om vooral op zoek te gaan naar 

wat de ideale omstandigheden en belangrijkste 

voorwaarden zijn waaraan een sportactiviteit 

moet voldoen om ethisch(er) en prosociaal 

gedrag te stimuleren. De ontwikkelde sessie 

moet sportbegeleiders de vaardigheden geven 

om zowel proactief als reactief het ideale 

ethische klimaat te stimuleren: één dat 

aanleiding geeft tot positieve 

gedragsverandering en verhoogd prosociaal 

denken en doen.  

AANBEVELINGEN 

De sessie kan als bruikbaar didactisch materiaal 

gebruikt worden voor bijscholingen aan 

jeugdsportbegeleiders. De presentatie, 

cursustekst, opdrachten en handleiding zijn 

terug te vinden op de website van ICES. Ten 
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slotte willen we nog meegeven dat de 

ontwikkelde sessie niet meer dan een handvat 

en opstart kan betekenen in de ethische 

begeleiding van jeugdsport. Bij toepassing in de 

verschillende contexten zal onvermijdelijk nog 

sprake zijn van ‘trial and error’. Al de nodige 

informatie is beschikbaar voor de lesgevers 

opdat deze een degelijke sessie kunnen geven. 

Toch zal de expertise en ervaring van de 

lesgever een impact hebben en is het een 

belangrijk uitgangspunt dat de deelnemers een 

‘lerend netwerk’ vormen. 

Vanuit de bevindingen van de 

overheidsopdracht lijkt er nood aan bijkomende 

aandacht voor EVS. Het is dan ook aangewezen 

nog sterker te focussen op elementen die 

bijdragen tot het ethisch begeleiden van 

jeugdsport doorheen de VTS-opleidingen.  

 

We zijn dan ook verheugd dat de VTS zich 

recentelijk verder geëngageerd heeft om ethiek 

een prominentere plaats te geven doorheen de 

opleidingen. In het voorjaar start tevens een 

samenwerkingsproject tussen VTS en ICES om 

via cartoons ethische thema’s aan te kaarten bij 

VTS cursisten.  

 

ERKENNINGEN 

Met dank aan alle partners van de 

overheidsopdracht. In de eerste plaats zijn dat 

coördinator ICES en afgevaardigden uit de drie 

andere universiteiten (UAntwerpen, Ugent en 

KU Leuven): Lore Vandevivere, Annick Willem, 

Jan Tolleneer, Van Den Eede Filip, Schipper-van 

Veldhoven Nicolette, An De Kock, Tine 

Vertommen, Arne Aerts  en Jord Vandenhoudt 

(CJSM). 
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