Bepaal gezamenlijk
de koers!
Ouders betrekken bij sport en bewegen blijkt vaak
een uitdaging. Hoe pak je dit succesvol aan? Hoe
bereid je je voor en hoe zorg je dat ouders betrokken
blijven?
In dit document vind je relevante informatie voor het
betrekken van ouders in de voorbereiding op
beweegstimulering. Gebruik het ter inspiratie of als
stappenplan voor je eigen initiatief!
Voorbereiding:
Doel bepalen & ouders leren kennen

Actie
Ouders bereiken, bewust maken en ondersteunen
Ouders bereiken
Wie zijn de ouders? Wil je alle ouders betrekken of richt je je op
een speciﬁeke doelgroep? Waar zijn de ouders die je wil bereiken?
Om ouders te bereiken moet je weten waar je ze kunt vinden!
Wist je dat ongeveer 1 op de 6 mensen van 16 jaar en ouder
moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen!

Doen: zoek ouders actief op!
Ouders melden zich waarschijnlijk niet spontaan, zoek ze daarom zelf op.
Ga naar plekken waar ouders al komen en probeer ze daar te benaderen.
Denk aan school, het buurthuis, het consultatiebureau of gebedshuis.

Informatievoorziening: je doel is om ouder(s) informatie
te geven over sport en bewegen. Een voorbeeld is een
ouderavond op school. Ouders komen dan speciﬁek om
informatie te krijgen.

Tip: zet sleutelﬁguren in om ouders te bereiken.

Opvoedondersteuning: je doel is het geven van adviezen en
praktische handvatten aan ouders rondom de opvoeding van
kinderen. Een voorbeeld is advies aan ouders hoe ze thuis
bewegen kunnen stimuleren bij/met hun kind.

In wijken, groeperingen en organisaties zijn ‘sleutelﬁguren’ te vinden.
Neem bijvoorbeeld een arts, een welzijnswerker, andere ouders of geestelijk
leider. Deze personen hebben vaak grote invloed op de motivatie en het
gedrag van de ouders. Zij kunnen helpen in contact te komen met de ouders.

Ouderparticipatie: je doel is om activiteiten daadwerkelijk
samen met ouders op te pakken. Een voorbeeld is een
sportdag, waarbij ouders helpen op locatie.

Blijf je er bewust van dat een deel van de ouders laaggeletterd
is of een lage sociaal economische status heeft. Maak gebruik van
korte en eenvoudige zinnen en spreek of schrijf zoveel mogelijk in
de tegenwoordige tijd. Wees concreet in wat je bedoelt of vraagt
van deze ouders.
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FASE 1

Bepaal gezamenlijk de koers!
Ouders bewust maken

FASE 1

Ouders ondersteunen

Het is belangrijk om ouders eerst bewust te maken van de noodzaak
en relevantie van sport en bewegen en hun belangrijke rol daarbij.

Zodra ouders bewust zijn van het belang van sport en bewegen, kun
je samen een plan maken. Wat zijn jullie wensen en behoeften? En
op welke manier kunnen en willen ouders bijdragen? Zorg dat jouw
doel overeenkomt met dat van de ouders.

Doen: sluit aan bij de drijfveren van de ouders.
Sluit aan bij wat de ouder wil, drijft, motiveert en belangrijk vindt.
Misschien vinden ouders ‘sport en bewegen’ niet interessant, maar willen
ze wel graag weten hoe ze hun kind kunnen helpen zich gelukkiger te
voelen, beter te slapen of beter te presteren op school. Idealiter komen
ouders zelf tot de conclusie dat sport en bewegen daar een rol in speelt.
Jij kan ze helpen tot dat inzicht te komen!

Laat ouders zelf hun doelen bepalen.
Het is belangrijk dat ouders zich verantwoordelijk voelen.
Bied ouders kennis en voorbeelden, maar laat ze zelf concrete
en realistische doelen en activiteiten formuleren. Dit kunnen
ook kleine activiteiten zijn, zoals het klaarzetten van pionnen.

Praktische tools:
Maak gebruik van deze tools!
e
hierbij d
Gebruik
- en/of
motivatie
jes!
tenkaart
argumen

“In de aanloop naar een programma zorg ik dat ik
extra zichtbaar ben bij de ouders. Ik reserveer tijd
voor deze momenten en ga met hen in gesprek.”
Hans - beweegcoach

Tip: maak ouders bewust van hun rol.
Ouders spelen een grote rol in het stimuleren van sporten en
bewegen bij hun kinderen. Ouders kunnen gewenst gedrag
stimuleren bij kinderen (en ander gedrag ontmoedigen) door
regels te stellen of het goede voorbeeld te geven.

Behoeftekaart: helpt je samen met ouders de verwachtingen
af te stemmen. In de voorbereiding van een
beweegprogramma is het van belang om een goed beeld te
krijgen van je doelgroep. Wat zijn hun wensen en behoeften
en op welke manier kunnen en willen ze bijdragen?
Beweegtest: geef ouders zicht op het beweeggedrag en
bijbehorende kansen van hun kind met de Beweegtest via
(http://beweegwijzer.ggdru.nl).
Argumenten- en motivatiekaartjes: helpen je bij
het voeren van het gesprek met ouders en het
formuleren van verwachtingen en doelen.
Motivatie- en argumentenkaartjes vind je
op www.kenniscentrumsportenbewegen.nl!

te bepalen door het doorlopen van 3 stappen:

1. Formuleer je eigen doelen, gewenste eindresultaat of droom!
2. Vraag uit bij ouders, wie zij zijn, wat hun wensen en

Bepaal gezamenlijk de koers!
Wat wil je bereiken?
wat je doel is.
Beschrijf hier
?
focus op leggen
Waar wil je de
Informatievoorziening:

behoeften zijn en welke ervaringen ze al hebben?
3. Maak een plan en leg de gemaakte afspraken vast.

Maak het plan en leg
de gemaakte afspraken vast.

Opvoedondersteuning:

Ouderparticipatie:

.
ie je doelgroep is
Beschrijf hier w
sen en behoeften?
Wat zijn hun wen

Doelgroep
Wie is je doelgroep?

Behoefte
Wat zijn hun wensen?

Voorbeeld:
Ouders willen meer concrete beweegtips om thuis met hun gezin te doen!
Als professional kun je ze bijvoorbeeld twee opdrachten meegeven:
Één om individueel met een kind te doen en één om
met het hele gezin te doen.

Ervaringen
Wat werkt wel en niet?
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FASE 1

De behoeftekaart helpt om gezamenlijk een doel

OudersErbij!
Behoeftekaart

1. Doorloop alle kaartjes met ouders tijdens een gesprek
en vraag hen welke ze belangrijk vinden om betrokken te zijn.

Bepaal gezamenlijk de koers!
Wat is de motivatie om mee te doen?

2. Stem samen af hoe jullie dit kunnen bereiken

“Ik wil graag een bijdrage leveren aan de
activiteit van mijn kind. Hoe, maakt niet uit.”

Vertrouwen
Ik krijg het vertrouwen
van anderen
De ouder voelt zich gesteund en krijgt
vertouwen in zijn/haar eigen bijdrage.

“Door mijn inzet bij de danslessen ben
ik zelf ook zekerder in andere projecten.”

knip deze motivatiekaartjes uit en zet ze in tijdens een
gesprek met ouders om achter hun motivatie te komen.

Intrinsieke voorwaarden

De ouder is echt gemotiveerd om de
actie uit te voeren.

Contextuele voorwaarden

Contextuele voorwaarden

Intrinsieke voorwaarden

Willen
Ik wil het doen

Kunnen
Ik heb de vaardigheden
om het te doen
De ouder heeft voldoende vaardigheden en
zelfvertrouwen om de actie te ondernemen.

“Na één keer te hebben meegelopen
kan ik zelf de oefeningen uitzetten.”

Overzien
Ik begrijp wat er van
mij verwacht wordt
De ouder begrijpt wat er van hem/haar
verwacht wordt en wat de verwachtingen
wederzijds zijn.
“De duidelijkheid hielp me om ja te zeggen.
Ik wist precies wat ik kon verwachten.”

Intrinsieke voorwaarden

binnen een sport- en beweegprogramma.

Betekenen
Ik vind het belangrijk
om het te doen
De ouder ziet hoe zijn/haar bijdrage een
positief verschil kan maken voor anderen
en/of zichzelf.
“Fijn om van jongeren terug te krijgen
dat ze blij zijn met je inzet als ouder.”

Invloed
Ik heb inbreng

De ouder voelt zich serieus genomen en heeft
de ruimte om mee te denken en te beslissen
in de actie.
“De laatste activiteit heb ik zelf verzorgd.
Erg leuk om zelf iets te bedenken.”

“Gebruik de motivatiekaartjes in gesprek met
ouders om kansen voor ouders in het sporten beweegprogramma te vinden.”
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op welke manier ze kunnen en willen bijdragen:

Contextuele voorwaarden

FASE 1

De motivatiekaartjes helpen om met ouders te bespreken

OudersErbij!
Motivatiekaartjes

Ga samen
op reis!

Voorbereiding
Ouders duidelijkheid bieden:
Houd contact tijdens het traject. Blijf met ouders in
gesprek gaan. De beweegreis kan hierbij helpen.

In fase 1 heb je bepaald hoe je ouders wil betrekken.
In fase 2 gaat het beweegprogramma van start en ga
je samen op reis. Het is de uitdaging om de ouders
betrokken te houden tijdens het programma en voor
te bereiden op de tijd na aﬂoop.
Het is van belang dat ouders het programma begrijpen
en weten wat er van hen verwacht wordt zodat ze zich
betrokken gaan voelen. Het helpt om ouders een
visueel overzicht te bieden van het programma:
wat is er gedaan, waar staan we nu en wat zijn de
verwachtingen voor de rest van het traject? Wees
duidelijk wat je wanneer van de ouders vraagt.

Plan afspraken met ouders. Leg deze vooraf vast, zodat zij
weten wat er wanneer van hen verwacht wordt.
Geef in deze fase al aandacht aan de borging van het traject
door bijvoorbeeld aandacht te hebben voor hoe ouders
betrokken kunnen blijven of wat ouders zelf op kunnen
pakken.

“Elke les wijs ik een helpend handje aan; een kind uit het
team die de warming-up bedenkt en leidt. Zo heb ik 10
minuten extra om met de ouders te praten”
- trainer -

Tip: zorg voor vertrouwen en begrip
Een goede relatie met ouders opbouwen in een veilige
omgeving is belangrijk. Ouders willen gehoord en serieus
genomen worden. Toon begrip voor eventuele weerstand.

Gebruik hierbij
de motivatie- en/of
argumentenkaartjes!

Blijf aftasten of ouders dezelfde verwachtingen en
behoeften hebben als in het begin van het traject!
Wees tijdig op de hoogte van weerstand en ga in gesprek
wanneer nodig. Het kan helpen om regelmatig terug te kijken
naar de ingevulde doelen op de behoeftekaart en ouders
complimenten te geven voor hun inzet.

Ga samen op reis_werkblad Ouderwijzer_fase 2 | www.kenniscentrumsportenbewegen.nl
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Ga samen op reis!

FASE 2

Tip: zet in op plezier en samen.
Verleid ouders met leuke activiteiten. Activiteiten waarbij ouders en
kinderen samen iets kunnen doen spreken vaak aan. Of organiseer een
activiteit als een kind een goede prestatie heeft geleverd zoals een
presentatie of diploma. Dat biedt ouders een extra mogelijkheid om
betrokkenheid te tonen.

Ouders kunnen verschillende barrières en twijfels ervaren. Dit
kunnen hele praktische belemmeringen zijn, zoals reisafstand, het
tijdstip of de kosten voor deelname. Zorg voor inzicht in mogelijke
barrières en twijfels van ouders door deze bespreekbaar te maken.
Vind hier samen met ouders oplossingen voor. Bijvoorbeeld met
behulp van het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Laagdrempelige communicatie
Ouders betrekken:
Maak gebruik van diverse communicatiemogelijkheden, zoals
(telefonische) gesprekken en WhatsApp. Zo onderhoud je
laagdrempelig contact met ouders en zij met elkaar.
Laat ouders zelf bepalen hoe ze bij willen dragen. Bedenk dat een
kleine stap voor jou als professional al een grote stap voor een
ouder kan zijn.
Voorbeeldber

Hoi, kom je woensdag kijken naar
de voorstelling van Jayden?

“Wij hebben de kinderen zelf een uitnodiging laten maken
voor hun ouders om mee te doen aan een gymles. Met als
resultaat een grote groep sportende ouders en kinderen”
- gymdocent -

OK, leuk...

Proceskaart

www.beweegkompas.nl

We zijn nog op zoek naar ouders
die kunnen helpen met het
klaarzetten van drinken, eten of het
versieren van de ruimte.

Leuk, versiersels heb ik niet, maar
ik kan wel hapjes maken voor in
de pauze...

Praktische tools:
Maak gebruik van deze tools!
Beweegreis: ondersteunt bij het bespreken van de
verschillende fases van een project. Maak gezamenlijk
afspraken en creëer overzicht.

icht via
mail of Wh
atsAvpp.

Noem concrete voorbeelden!
Ouders blijken behoefte te
hebben aan concrete tips in
plaats van algemeen advies.
Maak bijvoorbeeld gebruik van
schema's of concrete beweegtips die ouders zelf kunnen
inzetten.

wat er gebeurt en wat je samen wil bereiken:
1. Beschrijf per fase hoe het programma er uitziet.
2. Beschrijf wat je samen in deze fase wil bereiken

“Door ouders overzicht te bieden van de te nemen stappen binnen een programma
stel je ze ook in de gelegenheid hier zelf iets van te vinden. Door op gerichte
momenten in het proces ook hun feedback te vragen kun je tijdig bijsturen!”

Fase 1
Bepaal gezamenlijk de koers!
Beschrijf hoe het programma er in deze fase uitziet!
Denk hierbij aan het beschrijven van kennismaking, startbijeenkomst
of tijdstippen waarin een programma is ingedeeld.

Wat wil je bereiken in deze fase?
Deze vul je samen met de ouders in. Waarop ligt de focus?

en wat de ouders hierin willen en kunnen doen?
3. Laat ouders aangeven hoe ze het hebben ervaren.

Fase 2
Ga samen op reis

Fase 3
Leg het beleefde avontuur vast

Denk hierbij aan training/beweegactiviteiten of manieren om ouders

Bijvoorbeeld dat de ouder de gehele training geeft samen met jou.

Bijvoorbeeld laagdrempelig contact met de ouders.

Denk hierbij aan dingen als dat ouders weten waar het lokale

te betrekken bij de activiteit. Bijvoorbeeld door pionnen klaar te zetten.

sportaanbod te vinden is of zelf traingen gaan geven.

Bijvoorbeeld dat je kind plezier heeft in bewegen of minder wil gamen.

Hoe heb je deze fase ervaren?

negatief

neutraal

positief

negatief

neutraal

positief

negatief

neutraal

positief
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FASE 2

De beweegreis helpt om met ouders te bespreken

OudersErbij!
Beweegreis

Leg het beleefde
avontuur vast!
Aan het einde van een traject is het belangrijk om
samen met de ouders terug te blikken en vooruit te
kijken.
Hoe is het de afgelopen tijd gegaan? Zijn de samen
opgestelde doelstellingen gehaald? Is het traject voor
hen ook geslaagd? Pak de behoeftekaart (fase 1) erbij
en vul samen de vervolgreis in.
Met de vervolgreis wil je structureel beweeggedrag
borgen. Stem een aantal concrete acties af met de
ouders en bespreek ook op welke manier je met elkaar
in contact blijft.

Vier successen!
Kijk samen welke (tussentijdse) doelen worden behaald.
Sta hierbij stil en vier deze samen. Geef ouders erkenning
voor hun inzet. Dit zorgt voor motivatie om door te gaan.
Bijvoorbeeld door complimenten te geven of certiﬁcaten uit
te reiken.

Tip: betrek de ouders bij de afsluiting van het traject.
Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het opbouwen of het maken van foto’s
van de afsluiting. Beloon ze ook voor hun betrokkenheid. Dat kan door
het opstellen van een dankwoord op papier, het uitreiken van een
diploma of door een foto te geven van hun kind.

“Tijdens de cursus zorg ik dat er mooie foto’s worden gemaakt
van de kinderen. Ik heb bij de afsluiting al veel ouders blij gemaakt
met een foto van zijn/haar kind die lol heeft in bewegen.”
Yvette - dansdocent

Doen: schep niet te hoge verwachtingen.
Ouders kunnen op verschillende manieren betrokken zijn: informatievoorziening, opvoedinformatie en ouderparticipatie. Verwacht niet dat alle
ouders op dezelfde manier betrokken willen zijn of blijven. Sommige ouders
willen een voortrekkersrol in het organiseren van activiteiten of pionnen
neerzetten terwijl andere ouders geïnformeerd willen worden wat ze
kunnen doen in de thuissituatie. Informeer ouders wat de activiteiten
hun kind brengt en benoem hoe ze het ervaren zoals plezier, vrienden etc.
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Vervolg
Ouders ondersteunen:
Is het doel behaald?
Betrek de ouders bij het doorspreken van de samen
opgestelde doelen. Is het traject zo verlopen als verwacht?
Waren er belemmeringen?
Breng mogelijke belemmeringen in kaart en bespreek deze
met ouders. Wat had beter gekund?
Doe wat speciaals!
Benoem de successen en geef ouders erkenning voor hun
inzet tijdens het traject. Dit geeft ze meer zelfvertrouwen en
biedt perspectief om een volgende keer weer bij te dragen!

Houd de afspraken concreet en behapbaar. Denk hierbij aan:
- Plan meteen het vervolgcontact met de ouders.
- Bespreek welke rol de ouders hier zelf in willen.
- Leg contact met andere sport- en beweegaanbieders zoals een
sportvereniging, dansschool of buurtsportcoach zodat kinderen
kunnen doorstromen.

Maak bij het plannen van de vervolgstappen
ook de mogelijke belemmeringen bespreekbaar.
Zorg er gezamenlijk voor dat een vervolg ook haalbaar is voor
de ouders. Denk hierbij aan praktische belemmeringen, zoals
reisafstand, het tijdstip of de kosten voor deelname.

rbij
Gebruik hie
aartjes!
de motivatiek

Leg het beleefde avontuur vast!

FASE 3

Ouders betrekken bij het vervolg.
Ondersteun ouders ook bij de vervolgstappen: Wat kan mijn
kind blijven doen wanneer het programma is afgelopen? En
wat kan ik als ouder doen? Met en voor mijn kind?

Tip: betrek de ouders bij het vinden van partners.
Laat ouders bijdragen in de gesprekken met samenwerkingspartners.
Wellicht weten zij nog goede partners om te benaderen.

Praktische tools:
Maak gebruik van deze tools!
Behoeftekaart: gebruik deze om te bepalen of vooraf gestelde
doelen behaald zijn? Is het traject voor hen ook geslaagd?
Vervolgreis: helpt om met ouders terug te blikken op het
traject en vooruit te kijken naar het vervolg en eventuele
barrières daarin.
Motivatiekaartjes: om samen te bepalen wat mogelijkheden
zijn voor een duurzaam vervolg voor het kind. Ga met ouders
en kind in gesprek.

Deze werkbladen zijn onderdeel van de OudersErbij.

Ga voor meer praktische tips om ouderbetrokkenheid te
verhogen naar www.kenniscentrumsportenbewegen.nl

programma vast te leggen door het doorlopen van 3 stappen:
1. Formuleer je eigen doelen, gewenste eindresultaat of droom!
2. Vraag uit bij ouders: wat ging goed, wat kon beter en hoe

Leg het beleefde avontuur vast!
Hoe is het gegaan?
en.
de mogelijkhed
r
ie
h
jf
ri
h
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voor een vervol
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ge
Waar lig

“Door duidelijke handvatten te
bieden voor een vervolg, is de kans
groter dat ouders hiermee verder
kunnen. Met de vervolgreis blik je
samen terug op het afgelopen traject.
Zijn de gestelde doelen behaald? En
hoe ziet een duurzaam vervolg eruit?”

zouden zij een vervolg zien? Wat kunnen ze als ouder zelf doen.
3. Maak een vervolgplan en leg de gemaakte afspraken vast.

Maak het vervolgplan en
leg hier de gemaakte afspraken vast.

t traject.
Beschrijf hier he
wat kon beter?
Wat ging goed en

Mogelijkheden
Hoe nu verder?

Voorbeeld:
Ouders willen graag dat hun dochter kan blijven dansen, maar hebben
beperkte ﬁnanciële middelen. De professional regelt dat er nog een maand
gedanst kan worden. Daarnaast kijkt hij samen met ouders en
gemeente of er een ﬁnanciële bijdrage mogelijk is.

Barrières & kansen
Denk aan tijd / ﬁnanciën?
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FASE 3

De vervolgreis helpt om gezamenlijk de borging van een

OudersErbij!
Vervolgreis

