
 

Waarom aandacht voor ouders? 
Ouders spelen een grote rol in sportbeleving van hun kind. Voor, tijdens en na de wedstrijd. Een ou-

der is een rolmodel voor het kind, toeschouwer, supporter en natuurlijk ook opvoeder.  

Niet alleen het kind is gebaat bij de betrokkenheid van ouders, ook je vereniging. Naast toeschouwer 

zijn ouders vaak ook het kader in de vereniging: de coach, de scheidsrechter, de manager, de be-

stuurder, het commissielid. Zij zijn een belangrijke factor in een bloeiend verenigingsleven: wees 

blij met ze, waardeer ze, investeer in ze en bouw een band op met ouders van nieuwe sporters!  

Wij richten ons hier verder op de ouder als opvoeder en als toeschouwer. 

 

Waar moet je rekening 

mee houden? 

Voor alle ouders zou het kind 

en het sportplezier van het 

kind centraal moeten staan. 

Het kind wil met plezier kun-

nen sporten. 

  

Tips: 

• Leg ouders uit dat plezier 

een positieve invloed heeft op 

de sporttechnische ontwikke-

ling van hun kind. 

• Benadruk dat ouders en ver-

eniging er samen voor zorgen 

dat kinderen zelfvertrouwen 

opbouwen en gemotiveerd blij-

ven om te sporten. 

• Kies altijd een positieve 

insteek bij je contacten met 

ouders. Focus op wat je wél 

graag wilt zien als vereni-

ging. 

 

Hoe besteed je aandacht 

aan ouders? 

 
Tip 1: Organiseer ouderavonden 

in verschillende leeftijdsca-

tegorieën 

Met ouderavonden betrek je ou-

ders bij de vereniging. Je 

kunt bijvoorbeeld ouderavonden 

organiseren. Voor alle ouders: 

de jeugdcommissie of een be-

stuurslid besteedt aandacht 

aan verenigingszaken. Voor ou-

ders per team: de coach van 

een team besteedt aandacht aan 

specifieke teamafspraken en 

thema’s. 

Tip 2: Stel het sportplezier 

centraal! 

Het uitgangspunt van de ouder-

avond is: hoe bevorder je het 

sportplezier van je kinderen? 

Ga met ouders in gesprek over 

wederzijdse verwachtingen: 

• Wat voor vereniging ben je, 

waar sta je voor, wat wil je 

uitdragen? 

• Wat verwacht de vereniging 

van de ouders en andersom? 

• Welke rol hebben ouders 

voor, tijdens en na de wed-

strijd? (ook thuis heb je nog 

invloed) 

• Wat is de werkwijze van de 

trainer en wat zijn de afspra-

ken rondom trainingen en wed-

strijden? 

 

Tip 3: Betrek ouders op een 

actieve manier 

Neem, bijvoorbeeld tijdens een 

ouder-bijeenkomst, ouders mee 

in het spelletje dat hun kin-

deren spelen. Denk bijvoor-

beeld aan een gezamenlijke ou-

der-kin training, een spelre-

gelquiz om de spelregelkennis 

te vergroten of gezamenlijk de 

teamafspraken bespreken.  

 

Tip 4: Onderhoud de relatie 

coach–kind–ouders goed 

Zij hebben veel met elkaar te 

maken gedurende een seizoen. 

Onderhoud de relatie niet al-

leen via mail, maar juist ook 

via persoonlijk contact. Wijs 

bovendien aan ieder team een 

teamouder toe.  

Tip 5: Maak onderscheid tussen 

leeftijdscategorieën 

In de benadering van ouders is 

het belangrijk te differenti-

eren naar leeftijd van het 

kind: de jongste jeugd (tot 12 

jaar) en de oudere jeugd (12 

tot 18 jaar). Elke vereniging 

kan daarin haar eigenleef-

tijdscategorieën onderschei-

den. 

 

Ouders van jongste jeugd 

De jongste sporter is vaak nog 

sterk afhankelijk van zijn of 

haar ouders. Deze ouders heb-

ben een grote rol, bijvoor-

beeld in het halen en brengen. 

Ze zijn soms zelf coach of be-

geleider. Ze bepalen en sturen 

veel. Ze zijn soms onervaren 

in de sport en het vereni-

gingsleven. 

 

Ouders van oudere jeugd 

Naarmate het kind ouder wordt, 

verandert de rol van ouders. 

Het kind wordt zelfstandiger, 

de tijdsbesteding verandert, 

leeftijdsgenoten worden be-

langrijker (peergroup), de rol 

van de ouder verschuift meer 

naar de achtergrond ende trai-

ner of coach wordt nog belang-

rijker. 

 

Wat betekent dat voor je ver-

eniging? 

• Erken dat de ouders van ou-

dere jeugd minder aanwezig 

zijn, waardeer ze des te meer 

als ze er wel zijn! 

• Zorg ervoor dat de coach oog 

heeft voor de veranderende rol 

van ouders. 

• Maak ruimte voor individuele 

gesprekken met ouders als ze 

daar behoefte aan hebben. 

 


