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Inleiding: Kidmove

• Erasmus+ project

• 5 landen

• 5 sportorganisaties

• 4 universiteiten/hogescholen



Countries Sport club Universities

Finnland

Netherlands

Czech 
Republic

Poland

Austria

PARTNERS IN 5 COUNTRIES

COORDINATED BY 
METROPOLIA UAS
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Doelstelling

Het doel van Kidmove:
• het plezier en de motivatie van jonge sporters vergroten
• uitval uit georganiseerde sport verminderen
d.m.v. het delen van goede voorbeelden uit de vijf 
deelnemende landen

COACH           OUDERS    DEELNEMERS    SCHOOL     SPORTCLUB
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Producten

• 15 Blogs
• Bijbehorende video's
• Artikelen
• Microbook

Info online:

Klik hier voor alle artikelen en blogs

Websites: 

www.kidmove.eu

www.specialheroescampus.nl

https://www.windesheim.nl/pagina-s/kidmove

https://www.specialheroescampus.nl/artikel/kidmove-alle-blogs-en-artikelen-in-een-bundel/
http://www.kidmove.eu/
http://www.specialheroescampus.nl/
https://www.windesheim.nl/pagina-s/kidmove
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Voor wie?

• Reguliere sportvereniging
◦ Aparte afdeling voor aangepast sporten (bv. G-voetbal)
◦ Of aandacht voor aangepast sporten (bv. gewoon mee mogen 

voetballen bij regulier team)

• Vereniging specifiek voor aangepast sporten

• Vereniging met topsport
• Omni-vereniging (meerdere sporten “onder 1 dak”)

• Korte inventarisatie Formdesk formulier
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Onderwerpen in project 

1. Veilig sporten
- blessure preventie, uitstellen van selectie
- sociale veiligheid: pedagogisch concept in de sport
2. Plezier, motivatie en 'empowerment'
- methodiek (hoe zorg je voor een attractieve training)
- rol van de club(-organisatie): nevenactiviteiten
- positie van ouders en rolmodellen binnen de club
- samenwerking met scholen en universiteiten
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Conclusie

De rol van de trainer of coach is 
essentieel!

Maar hoe dan? 15 blogs en video's en diverse artikelen
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Deel 1. Hoe betrek je een 
deelnemer?

Casus
• Wat zie je in deze video al voordat de deelnemer start met 

de activiteit?
• Is dit herkenbaar voor je?
• Zo ja, hoe ga jij of je collega hier mee om?
• Biedt de club ruimte aan deze jonge sporters?
• Kan je dit voorkomen?

• Kijk eerst de video, daarna 10 minuten overleggen in breakout room
• Zelf terug naar deze workshop

Werkvorm:
breakout room (10 min)
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Drie tips in artikel "Hé coach"

• Benoem wat wel goed gaat

• Voorkom wachten

• Begrens en ondersteun
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Deel 2 Eerst een stelling

Het is voor een langdurige ledenbinding 
noodzakelijk om als vereniging naast de 
eigen specifieke sport ook andere sporten 
aan te bieden en/of 'alternatieve' 
activiteiten te organiseren.
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Nevenactiviteiten als 
bindmiddel!

• Drie soorten nevenactiviteiten
• Meerdere sporten aanbieden
• Recreatie georiënteerde nevenactiviteiten
• Professional assistent --> ik ben P.A. (filmpje)

• wat doet jouw cub hierin?
• wat vind je van de voorbeelden van anderen?
• Wat is het eerste wat jij zou willen invoeren in jouw club?

Breakout room!!
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Terugkoppeling

• Zin en onzin van nevenactiviteiten
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Afronding

• Gezamenlijk terugkijken op dit Webinar: via de chat of met hand 
opsteken.

• Hoe verder: wat neem je mee?
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WWW.FACEBOOK.COM/KIDMOVEPROJECT

WWW.INSTAGRAM.COM/KIDMOVEPROJECT

TWITTER.COM/KIDMOVE1

WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/KIDMOVE

http://www.facebook.com/KidMoveProject/
https://www.instagram.com/kidmoveproject/
https://twitter.com/kidmove1?lang=de
http://www.youtube.com/channel/UC6IokxCymGaNTOpuprIyysg

