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Inleiding

In dit tijdschrift zijn de afgelopen jaren diverse artikelen verschenen die de benadering van Positive Behaviour
Support (PBS) belichten (o.a. Goei et al., 2011; Goei & van
Elburg, 2015). PBS is een schoolbrede aanpak bestaande
uit vijf pijlers (zie figuur 1) gericht op het creëren van een
veilige en positieve schoolomgeving (o.a. Sugai & Horner,
2009; Blonk et al., 2014). Naast dat het zorgdragen voor
de veiligheid op school een wettelijke taak is (Staatsblad
238, 2015) toont Noors en Amerikaans onderzoek aan dat
PBS een positieve invloed kan hebben op de leerprestaties
van de leerlingen (o.a. McIntosh, Horner, Chard, Boland,
& Good, 2006). De aanpak krijgt sinds haar introductie
in Nederland steeds meer voeten aan de grond, getuige de
circa 200 PBS-scholen in het basis-, voortgezet en speciaal
onderwijs die de aanpak hebben omarmd. Dat de aanpak
succesvol lijkt te zijn in het onderwijs zou verklaard kunnen worden doordat de aanpak praktische handvatten biedt
aan scholen. Met behulp van een opgeleide PBS-coach is de
school in staat organisatiebreed een veilig en pedagogisch
schoolklimaat neer te zetten.
De groeiende aandacht voor de veiligheid van het klimaat
rondom het kind vindt niet alleen in het tweede opvoedmilieu plaats (o.a. de Winter, 2001). Ook in het derde
opvoedmilieu, waar de georganiseerde sport onderdeel vanuit maakt, wordt de roep naar het creëren van een veilige
omgeving steeds sterker (Schipper-van Veldhoven, 2016).
In 2011 startte in opdracht van minister Schippers van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ gestart. Het actieplan
is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst
gedrag in en rondom sport aan te pakken (VWS, 2011).
Sinds de invoering lijkt het actieplan met name te resulteren
in een toegenomen bewustzijn van sportverenigingen voor
de thematiek (Romijn, Kalmthout, & Breedveld, 2015).
Echter twijfelen experts of de veelal losse en vaak op scholing gebaseerde maatregelen, een structurele cultuurverandering binnen de sport tot stand zullen brengen. Daarnaast

Schoolbrede aanpak op basis van gedeelde
waarden
PBS wordt in alle lagen van de organisatie onder
begeleiding van een opgeleide PBS-coach ingevoerd.
De methode richt zich niet alleen op de klas, maar
heeft invloed op het gedrag van alle in de organisatie
werkende professionals.
Voorkomen staat centraal
In de PBS-methode worden drie groepen leerlingen
onderscheiden: 80% van de leerlingen (groene niveau)
heeft voldoende aan een schoolbrede ondersteuning
van preventieve maatregelen om het verwachte
gedrag te stimuleren (bijvoorbeeld het belonen van
positief gedrag). Voor 15% van de leerlingen (gele
niveau) worden specifieke interventies aangeboden
die toe te passen zijn op klassenniveau (bijvoorbeeld
extra scholing in zelfmanagement). Individuele
interventies zijn nodig voor de laatste 5% van de
leerlingen (rode niveau) (bijvoorbeeld het opstellen van
een individueel gedragsinterventieplan).
Positieve insteek: bekrachtigen van gewenst
gedrag
Aangedreven door leertheorieën wordt het belonen
van gewenst gedrag gezien als een krachtig middel
om gedragsverandering tot stand te brengen. Binnen
de PBS-methode gaat daarom veel aandacht uit naar
het systematisch bekrachtigen van goed gedrag.
Besluitvorming op basis van data
Door een samengestelde projectgroep waar o.a.
docenten, directieleden en ouders in plaatsnemen,
wordt systematisch data verzameld. Deze data stuurt
de besluitvorming van de projectgroep rondom
de interventies. Denk hierbij aan cijfers van o.a.
incidenten en afwezigheid, maar ook het welzijn.
Samenwerking met ouders en ketenpartners
Het bekende gezegde “It takes a village to raise a
child” gaat ook binnen deze methode op. In PBS
worden diverse betrokkenen rondom het kind
proactief benaderd om mee samen te werken (o.a.
ouders, schoonmakers en winkeliers).
Figuur 1: de vijf pijlers van PBS (geraadpleegd op
www.windesheim.nl/paginas/expertisecentrum-pbs)
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Ervaringen met PBS bij sportverenigingen

De eerste stap in dit ontwikkelproces is het uitvoeren van
een tussenevaluatie met vijf ervaringsdeskundigen (vanaf
nu respondenten) die in de afgelopen jaren een PBS-traject
in de sport zijn gestart. In dit kader zijn in het voorjaar
van 2016 vijf semigestructureerde interviews afgenomen.
Deze interviews zijn vervolgens samenvattend getranscribeerd. De analyse van de transcripties leidde tot een aantal
inzichten waar de respondenten in hun projecten mee te
maken hebben gehad. Tijdens dit proces zijn deze inzichten getoetst aan de hand van bestaande kennis uit eerdere
onderzoeken binnen de sport. Dit artikel beschrijft zeven
van die inzichten.
Omdat de aard, omvang, fase en totstandkoming van elk
project in grote mate variëren staan in figuur 2 de vijf projectlocaties aan de hand van een aantal contextfactoren

kort beschreven. Zoals in figuur 2 valt op te maken is dat
de projecten plaatsvonden bij sportverenigingen waar een
teamsport beoefend wordt en dat twee projecten voortijdig waren gestaakt. Met de respondenten van deze laatste
twee projecten is tijdens de interviews dan ook met name
ingegaan op de oorzaken die ten grondslag lagen aan het
beëindigen van deze projecten.
Met PBS naar een verenigingsbrede VSK-aanpak

Hieronder zijn zeven inzichten beschreven die uit de
interviews met de respondenten naar voren kwamen.
Deze inzichten richten zich op de PBS-pijlers en een aantal (unieke) kernmerken van de sport. Tevens staat bij elk
inzicht een korte onderbouwing vanuit bestaande literatuur. Deze inzichten kunnen helpen om de PBS-aanpak
voor het onderwijs te transformeren naar een aanpak die
geschikt is voor de sportcontext.
Draagvlak creëren voor een pedagogisch
sportklimaat

Waar in het onderwijs het creëren van een veilig klimaat een
wettelijke taak van de school is geldt dit in de sport voor
de sportvereniging niet. In beginsel zijn verenigingen autonoom en kunnen zelf hun beleid bepalen (van Kalmthout,
2014). Veel sportverenigingen hebben mede daardoor een
zekere interne gerichtheid, met een neiging tot behoudzucht en weinig aandacht voor vernieuwing (Kuperus,
2005). Er dienen wel protocollen aanwezig te zijn voor als
het misgaat, maar ook de respondenten merken dat het op
bonds- of verenigingsniveau niet vanzelfsprekend is om een
beleid te voeren wat gericht is op het creëren van een pedagogisch sportklimaat.
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Figuur 2: De vijf PBS-sportprojecten
1 Door de respondenten is goedkeuring gegeven hen bij naam te noemen.
2 Een omnisportvereniging is een sportvereniging waar meerdere sporten kunnen worden beoefend
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constateren zij dat veel sportverenigingen intern gericht
zijn en dat het daardoor vaak ontbreekt aan een productieve samenwerking met ketenorganisaties (ibid, 2015).
Een uitgangspunt van PBS is de organisatiebrede invoer.
Deze brede strategie zou mogelijk ook op een sportvereniging toepasbaar zijn voor de structurele realisatie van een
veilig sportklimaat.
De afgelopen jaren is een aantal professionals, die persoonlijk betrokken waren bij PBS implementaties binnen
scholen, gestart met PBS in een sportvereniging. Zij zagen
kans zelfstandig een vertalingsslag van de uit het onderwijs
afkomstige aanpak naar de sport te maken. Sinds januari
2016 ondersteunen het lectoraat Sportpedagogiek en het
Kenniscentrum-PBS van Hogeschool Windesheim hen in
dit proces.
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“Ik vind dat de KNVB geen visie heeft op veilig sportklimaat. Als je er naar vraagt krijg je geen antwoord.
Een veilig sportklimaat heeft helaas geen prioriteit.”
(Respondent 3)
Andere respondenten ervaren dat hoewel het thema wel
speelt, dit niet altijd breed gedragen wordt binnen de sport.
Het is te vrijblijvend of had geen prioriteit en dat maakt het
lastig om snel alle neuzen dezelfde kant op te hebben staan
en verenigingsbreed de PBS-aanpak te implementeren.
“Niet iedereen binnen de club had er [PBS] direct oren
naar. Ze vonden dat het [sportklimaat] bij het hockey
niet zo’n probleem was, zeker als je dat vergeleek met
voetbal.” (Respondent 4)
Dit was niet voor alle respondenten van toepassing. In één
situatie was er sprake van een incident waardoor er voor de
betrokken partijen veel aangelegen was om het sportklimaat
te verbeteren. Één van de respondenten denkt dat gemeenten een sturende rol moeten innemen om meer sportverenigingen te stimuleren actief beleid te voeren ter verbetering
van hun sportklimaat in plaats van af te wachten tot het
misgaat.
“Gemeenten zouden een kindvriendelijk sportpredicaat
kunnen uitgeven aan verenigingen om in aanmerking
te komen voor subsidie.” (Respondent 2)
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Het waarderen van positief gedrag

Eén van de thema’s die in de sport regelmatig onderwerp
van gesprek is, is de wijze waarop gecoacht zou moeten worden. Vragen in dit kader zijn: Wat kenmerkt de coaching
van een succesvolle trainer/coach? Hoe geef je als trainer/
coach feedback? Hoewel de workshop positief coachen veelvuldig in de sport wordt ingezet en onderzoek aantoont
dat ontwikkelgerichte feedback positiever door kinderen
wordt ervaren in plaats van de op resultaat gerichte feedback (o.a. Carpentier & Mageau, 2013), blijkt in de praktijk echter dat onder andere bij trainers en ouders de focus
op de winst toch de overhand heeft (o.a. van Rossum, 2005;
Hilhorst, Schipper-van Veldhoven, Jacobs, Theeboom, &
Steenbergen, 2014).
“Ouders langs de lijn die aan de ene kant veel commentaar op de scheids hebben, maar zich ook te negatief uitlaten richting de spelers. Dit ondermijnt ook de
[positieve] coach.” (Respondent 4)
“Kijk naar Mark Lammers en Louis van Gaal, zij
bewijzen dat het anders kan. Maar ja, dan krijg je nu
weer dat de achterban zegt dat we weer winnaars moeten creëren. Daardoor krijg je weer een beweging die
zegt dat voetballers sluwer en gemener moeten worden.

Kom je daar aanzetten met je traject positief coachen.”
(Respondent 3)
Aandacht voor het bekrachtigen van gewenst gedrag moet
volgens de respondenten echter wel een centrale plek krijgen als een sportvereniging PBS omarmt.
“Het werkt niet als de ene docent wel beloont en de
andere niet. Dit is zo’n PBS-pijler waar je naar mijn
mening niet aan kan tornen.” (Respondent 4)
Een aantal respondenten is binnen haar project bezig met
het ontwikkelen van een beloningssysteem. Helaas is geen
van de respondenten binnen zijn of haar project in de fase
aangekomen om een beloningssysteem volledig te implementeren. Binnen één project was de vereniging bezig met
het ontwerpen van een beloningssysteem met vaantjes.
“Beloningsstructuur met tokens werkt bij vereniging
niet. Dikke duim, sportiefste team van het seizoen,
kind van de week, positief puntenkaart kan wel.”
(Respondent 2)
Ook zijn er twijfels of fysieke beloningen wel efficiënt
zijn in de sport en kiezen voorlopig voor (non)verbale
bekrachtiging.
“Het is helemaal niet handig om met tokens te werken
zoals in het onderwijs. Waar laat je die tijdens het sporten? Ik werk vooral met duimen en schouderklopjes.”
(Respondent 1)
In tegenstelling tot vele onderzochte scholen waar fysieke
beloningen effectief blijken, lijken bij de bevraagde respondenten in het kader van dit artikel verbale beloningen, duimen of schouderklopjes goed te werken. Het lijkt erop dat
zichtbare erkenning van het gewenste gedrag volgens hen
in de sport een meerwaarde is ten opzichte van het huidige feedback gedrag in de sport (gericht op resultaat en/of
tegengaan van ongewenst gedrag).
Het vrijwillige karakter van de sport

De Nederlandse sportsector kenmerkt zich door de anderhalf
miljoen Nederlanders die zich iedere maand vrijwillig inzetten voor de sport (Tiessen-Raaphorst, 2015). De sportverenigingen vormen een mutual support organization (Handy,
1988) wat betekent dat leden zich op basis van vrijwilligheid verenigingen met het primaire doel om sport te faciliteren (Boessenkool, Lucassen, Waardenburg, & Kemper,
2011). Dit is volgens Waardenburg en Boessenkool (2011)
een groot verschil met de beleidsoriëntatie waar een (semi)
overheidsorganisatie als een school mee te maken heeft. Het
doel zou hierbij niet voortkomen uit de wens van de werknemers zelf, maar uit de logica van de (onderwijs)organisatie.
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“Bij de tennistrainingen van mijn kinderen zie ik ook
dat trainingen soms niet lopen. Volgens mij zit het niet
in de opleiding. Een tennisleraar leert hoe hij iemand
moet leren tennissen, maar een pedagogisch klimaat zit
daar niet bij.” (Respondent 4)
Een ander kenmerk van een vereniging die voornamelijk
draait op vrijwilligers is dat er vaak maar een beperkte groep
leden aanwezig is die zich echt met het beleid van de club
bemoeit en op de ALV aanwezig is (van Bottenburg, 2007).
Dit blijkt ook uit de reacties van een aantal respondenten.
Zij geven aan moeite te hebben om in hun sportvereniging
de juiste mensen erbij te betrekken. Regelmatig was het een
beperkt aantal vrijwilligers die wilden meedenken.
“Er zijn relatief weinig mensen die echt een betrokken
vrijwilliger zijn. Je vist steeds in dezelfde vijver. Het
risico is dat je hen overbevraagd.” (Respondent 4)
Omdat SWPBS uiteindelijk organisatiebreed zou moeten
worden ingezet, lijkt het werken met vrijwilligers daarmee
wel een aandachtpunt waar rekening gehouden moet worden. Vraag is dan ook hoe er een organisatiebrede implementatie kan plaatsvinden als een deel niet bereikt wordt.
Hiernaast bleek ook dat de respondenten te maken kregen met een regelmatige wisseling van de wacht bij de
vrijwilligers.
“De omloopsnelheid van vrijwilligers in de sport hoog,
dus je moet steeds opnieuw beginnen.” (Respondent 4)
Als oorzaak van het grote verloop van vrijwilligers werd
door de respondenten als oorzaak aangedragen dat vaders
en moeders soms maar voor een seizoen als coach of leider
bij het team van hun zoon of dochter betrokken zijn. Een
aantal respondenten had hierdoor het gevoel dat ze het seizoen er op weer overnieuw konden beginnen.

de interviews al voortijdig zijn gestaakt. De hierbij betrokken respondenten noemen hiervoor als voornaamste oorzaak het gebrek aan organisatiekracht binnen de vereniging.
“De club was een los-zand-club. Met heel veel gedragsproblemen, maar ook een heel slecht kader. Heel slecht
functionerend bestuur en eigenlijk geen jeugdcommissie van betekenis. Hierdoor kon je daar eigenlijk geen
interventies doen, je hebt minimaal en goede logistieke
organisatie nodig.” (Respondent 5)
“Het ontbreekt echter vaak aan infrastructuur. Dat
vind ik wel een voorwaarde. Een stabiele structuur binnen een club, daar ontbreekt het vaak aan.”
(Respondent 3)
Het gebrek aan deze randvoorwaarden bij sportverenigingen is een veel beschreven probleem in de sport (o.a. Klijn,
2012). Dit beeld wordt versterkt door landelijke cijfers
waaruit blijkt dat de helft van alle sportverenigingen een
vrijwilligerstekort ervaart ten behoeve van de corebusiness
van de club, en dat het bij ongeveer de helft van de sportverenigingen ontbreekt aan een organisatiebreed gedragen
missie en visie (Hulsebos, Knaapen, & Jentink, 2015).
“Sportverenigingen zijn niet gewend om van hun trainers te vragen drie à vier keer per jaar op de club te
komen voor een scholing. En omdat ze dat niet aan
de voorkant van hun trainers vragen blijven ze weg
bij zo’n avond. Hiervoor is bestuurlijk lef nodig.”
(Respondent 3)
Ouders langs de kant

Als PBS op een school wordt ingevoerd worden ouders
gezien als een van de samenwerkingspartners. Zij dienen
onder meer de gedragsverwachtingen met het onderwijzend
en ondersteunende personeel uit te dragen naar de kinderen (o.a. van Kuijk & van Rens, 2013). Een aantal respondenten hebben gemerkt dat er misschien wel meer rekening
gehouden dient te worden met de aanwezige volwassenen
in de sport.
“In zo’n vereniging heb je veel meer mensen [volwassenen] dan in een school.” (Respondent 4)

Behoefte aan organisatiekracht

Onder de respondenten was een sterke overeenstemming
dat een sterk verenigingsbestuur noodzakelijk is voor het
verenigingsbreed implementeren van PBS. Dit betekent
onder andere dat er sprake is van een meerjarenbeleid,
een vrijwilligersbeleid, een sluitende begroting en goede
interne communicatie. In sportonderzoek naar de vitaliteit
van sportverenigingen wordt dit aspect van de sportvereniging ook wel organisatiekracht genoemd (Lucassen & van
Kalmthout, 2015). Een aantal projecten was ten tijde van

Gedacht kan worden aan trainers, coaches, scheidsrechters
en andere vrijwilligers, maar ook senioren en supporters,
waaronder een groot deel ouders. Deze laatste groep zijn
vooral bij de jeugdsport veel aanwezig. Sommigen zijn
actief als coach of scheidsrechter, en een groot deel staat aan
de kant als toeschouwer. Volgens de Amerikaanse onderzoekers Omli en Wiese-Bjornstal (2011) hebben ouders over
het algemeen een positieve invloed op sportende kinderen,
echter kunnen ouders ook een negatieve invloed uitoefenen
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Het feit dat er binnen sportverenigingen gewerkt wordt met
vrijwilligers maakt volgens de respondenten dat er veel kennis en kunde van de sport zelf aanwezig is, maar dat het
ontbreekt aan pedagogisch opgeleid kader met kennis over
groepsdynamische processen.
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op hun kind. Ouders kunnen naast de positieve rol van de
‘ondersteunende ouder’, zich bijvoorbeeld ook gedragen
als een ‘veeleisende coach’ (bijvoorbeeld ongevraagd coachen tijdens een wedstrijd) of zelfs als ‘doorgeslagen fan’
(bijvoorbeeld negatieve uitlatingen naar de scheidsrechter).
Voor sommige ouders kan het kijken van een wedstrijd van
hun kind een emotionele aangelegenheid zijn. En waar de
een zich in kan houden, heeft de ander daar veel moeite
mee. Dit kan leiden tot misdragingen aan de zijlijn (Omli,
LaVoi, & Wiese-Bjornstal, 2008). Naast dit emotionele
aspect wordt ook als oorzaak voor het misdragen van ouders
gewezen op de focus binnen de sport op winnen. Ook de
aantrekkingskracht van de topsport kan voor sommige
ouders aanleiding geven voor wangedrag tijdens een wedstrijd (o.a. Bean, Jeffery-Tosoni, Baker, & Fraser-Thomas,
2016). Omdat ouders een belangrijke bijdrage leveren aan
het sportklimaat van hun kind had een respondent naast
de gedragsverwachtingen voor de kinderen ook gedragsverwachtingen voor ouders gemaakt.

Lesmateriaal
Instructie
Toetsen
Audio cd’s
lezen
spellen
rekenen
wiskunde
nederlands
engels
frans

duits

“We hebben een WhatsApp-groep met alle ouders
gemaakt. Ik ben naar ouders heel duidelijk geweest
welke gedragsverwachtingen ik van hen heb.”
(Respondent 1)
Als een sportvereniging haar klimaat wil verbeteren zal PBS
zich niet alleen tot de jeugdige sporters moeten richten,
maar ook tot de volwassen die niet tot het verenigingskader
behoren. Ouders zijn hier een voorbeeld van, maar denk
daarnaast ook aan doelgroepen als spelers van seniorenteams, coaches van de tegenpartij, externe scheidsrechters
en overig publiek. Ook zou nagedacht kunnen worden over
het bekrachtigen van gewenst gedrag bij deze doelgroepen.
“Tja, en dan is een school controleerbaar, maar voetbal
is een contactsport, er is een tegenstander waar je niets
over te zeggen hebt. Dat maakt het lastiger (dan in het
onderwijs).” (Respondent 3)
De sportvereniging in de jeugdketen

“Naast schreeuwende ouders zie je ook vaak ouders die
zich doodergeren, maar zij weten ook niet goed of zij
daar dan iets van moeten zeggen. Daar zijn wij in
Roomburg ook mee bezig. Dat je elkaar aanspreekt.”
(Respondent 4)

Een van de pijlers van PBS houdt in dat er samengewerkt
dient te worden met ketenpartners. Hiermee wordt gebruik
gemaakt van de kennis en kunde van experts en wordt daarbij vooral gebruikt voor curatieve individuele interventies
(rode niveau) (Haassen & van Swet, 2016). In het onderwijs is de positie van de school in de jeugdketen gemeengoed, zeker sinds de invoering van het passend onderwijs
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“Ik denk dat als je geel en rood [niveaus] binnen de
sport zou willen invullen, je daar experts voor moet
inhuren.” (Respondent 4)
De respondent ervaarde niet dat zij als PBS-coach deze
rol kon invullen. Er is landelijk wel een aantal initiatieven
bekend die deskundigen bij sportverenigingen inzet zodat zij
beter in staat zijn met ketenpartners samen te werken (o.a.
Hermens, Gilsing, & Boonstra, 2013; Tibbe & Sommer,
2015; Blom, 2015). De aanpak bij de omnisportvereniging
in Venlo was wel geslaagd om de sportverenigingen in contact te brengen met andere ketenpartners.
“Omdat we een aantal organisaties [o.a. school, bibliotheek, sportverenigingen] op een plek hebben, zijn de
lijntjes hiertussen erg kort. Via de stichting sv Velden is
er contact gezocht met de andere sportverenigingen om
met PBS te starten.” (Respondent 2)
Hierbij aangetekend dat het project in Venlo als enige traject gestart is op initiatief van de gemeente met een nabijgelegen basisschool die PBS al had ingevoerd.
Het verzamelen van data in de sport

Een van de pijlers van PBS is dat besluitvorming ten aanzien
van het pedagogische klimaat plaatsvindt op basis van data.
Volgens Pronk (2015) staat dataverzameling rondom gedrag
in het onderwijs nog maar kort op de agenda. Hoewel in de
sport een landelijke monitoring is op het gebied van bijvoorbeeld veiligheidsbelevening, bonden over cijfers beschikken
van bijvoorbeeld het kaarten- en incidentenregistraties en er
in de topsport vele sportstatistieken worden bijgehouden,
zijn er weinig voorbeelden te noemen van amateur sportverenigingen die het gedrag van hun leden monitoren. Ook
de respondenten hadden binnen hun projecten nog niet
gewerkt met dataverzameling, maar zij zagen in dat dit in
de sport nog ontwikkeld zou moeten worden.
“Je wilt eigenlijk een goede nulmeting maken, maar
die is er in de sport nog niet. Ja, kaartenregistratie,
maar daar heb je niet heel veel aan. Dat zou een wassen neus zijn. Verdere registratie is er in de sport niet.”
(Respondent 3)
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Volgens deze respondent was het verleidelijk om kaartenregistraties als meetinstrument te gebruiken, maar volgens
deze respondent gaven deze cijfers zelden een betrouwbaar
beeld van de daadwerkelijke situatie bij een sportvereniging.
Vooral in wedstrijden waar veel gebeurd wordt dit volgens
hem nog wel eens onderhands opgelost. Deze mening
komt ook overeen met Pronk (2015) die eerder betoogde
dat er voorzichtig omgegaan dient te worden met data in
het onderwijs en dat gezocht moet worden naar het verhaal
achter de data. Blonk (2013) pleit hierbij juist voor dataverzameling rondom zogeheten ‘moeilijke onderwijssituaties’.
Een kaartenregistratie in de sport zou dan wellicht wel één
van de meetinstrumenten kunnen zijn om inzicht in de
effecten van de (PBS-)interventies te krijgen.
Andere ideeën die de respondenten hadden was het gebruik
maken van bestaande vragenlijsten die gebruikt worden voor
het actieplan “Naar een veiliger sportklimaat” of bestaande
meetinstrumenten die het schoolklimaat meten geschikt
maken voor het meten van een pedagogisch klimaat binnen
een de sportvereniging.
“Als de tegenstander weggaat zou je weer kort een aantal
vragen kunnen stellen hoe de tegenstander de wedstrijd
heeft beleefd. Zo krijg je een mooie dataverzameling.
Op basis van een aantal gegevens.” (Respondent 3)
Om te komen tot cijfers omtrent gewenst en ongewenst
gedrag binnen een sportvereniging, geven van den Berg en
van Yperen wel een aantal inzichten die ook binnen de sport
gevolgd zouden kunnen worden. Om de dataverzameling
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(Prakken, Deen, & Wijnen, 2014). Hoewel sportverenigingen deel uitmaken van het derde opvoedmilieu en ook
binnen de interventiepiramide van de jeugdsector een
plek innemen (van der Klein, 2011), staan sportverenigingen niet of nauwelijks in contact met ketenpartners uit de
jeugdzorg. De meeste respondenten zagen dat bij de sportverenigingen waar zij actief waren nauwelijks contacten met
overige ketenpartners. Een aantal respondenten dacht dat
het invullen van het gele en rode niveau niet zelfstandig
door een sportvereniging te doen zou zijn.
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beheersbaar te houden voor degenen die dit binnen de organisatie moeten verzamelen, stellen zij dat er een beperkt aantal indicatoren gemeten dienen te worden. Ten tweede dient
de organisatie de data te benutten die aanwezig is. Wellicht
zou dan toch gekeken kunnen worden naar kaarten- en
incidentenregistraties. Een derde inzicht geeft vervolgens
houvast een mogelijke onbetrouwbaarheid van data, want
zij stellen dat het gaat om het verhaal achter de cijfers. Data
is volgens van den Berg en van Yperen dan ook een middel
waarover men met elkaar in gesprek moet gaan (2013, in
Pronk, 2015).
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Conclusies

In dit artikel zijn de resultaten gepresenteerd die voortkwamen uit interviews met vijf ervaringsdeskundigen die
de afgelopen jaren een start hebben gemaakt met PBS in
de sportvereniging. Deze resultaten zijn beschreven aan de
hand van zeven inzichten die kenmerkend zijn voor het
participeren in een sportvereniging. Wat betekenen deze
inzichten voor de doorontwikkeling van de PBS-aanpak in
de sport?
Ten eerste merkten de ervaringsdeskundigen dat het sportklimaat door alle aandacht in de media de wind in de rug
heeft. De respondenten vonden dat er wel interesse lijkt te
zijn voor een methode als PBS in de sport. Echter gaven de
respondenten ook aan dat het leek dat dit vooral bij enkele
bestuurders en trainers/coaches leefde. Een pedagogisch
sportklimaat leek nog niet breed gedragen te worden binnen
de sportverenigingen of niet voldoende prioriteit te hebben.
Een respondent dacht dat dit voortkwam uit een gebrek
aan visie en durf bij bonden. Er dient blijvend gewerkt te
worden aan verhogen van het pedagogisch klimaat en het
bewustzijn hierover binnen de sportvereniging.
Ten tweede valt op dat er binnen de huidige projecten nog
maar weinig ervaring is opgedaan met het belonen van
goed gedrag. Hoewel er al wel enige ideeën zijn hoe belonen in de sport eruit zou kunnen zien, zijn de respondenten
nog niet in het stadium aangekomen dit te concretiseren.
Aangesloten kan hierbij worden bij de beweging die ook
binnen de sport op gang is gebracht ‘het positief coachen’
(zie ook van Rossum, 2012).
Als derde zien we dat het werken binnen een sportvereniging minder tijd, geld, en (expliciete) pedagogische kennis
en kunde met zich meebrengt, zeker als dit wordt afgezet
tegen het onderwijs. Het lijkt erop dat hiermee binnen de
sport nog efficiënter dient te worden omgegaan. Dit zou
kunnen betekenen dat er kritisch gekeken moet worden of
invulling van alle pijlers van PBS voor de sport wel haalbaar is, ook kan er wellicht gebruik worden gemaakt van
extra handjes (denk bijvoorbeeld aan de inzet van mbo- of
hbo-studenten). Hiernaast werd ook ondervonden dat er
telkens weer veranderingen plaatsvinden in de vrijwilligerssamenstelling, waardoor de ervaringsdeskundigen dachten
dat de betrokkenen jaarlijks geschoold moeten worden en

dat er binnen een PBS-traject in de sport snelle resultaten (quick wins) zichtbaar moeten worden om de energie
erin te houden. Ook dient toegewerkt te worden naar een
gehele cultuurverandering in de sport (zie ook Schipper-van
Veldhoven, 2016)
Ten vierde was een aantal ervaringsdeskundigen geschrokken van de organisatiecultuur bij hun sportvereniging.
Om een organisatiebrede aanpak succesvol te maken zou
een sportvereniging minimaal moeten beschikken over een
degelijke organisatiekracht. Een aantal respondenten dacht
dat in de doorontwikkeling van PBS naar de sport een verenigingsscan zou kunnen helpen bij het in beeld brengen
van de organisatiekracht van de vereniging. Op basis van
deze eerste scan kan dan vervolgens besproken worden of er
gestart kan worden met een PBS-traject.
Een vijfde constatering van de respondenten was dat de
doelgroepen die het sportklimaat van een sportvereniging
bepalen volgens hen gevarieerder zijn dan men in een school
aantreft. De ouders van de kinderen die aan de kant van het
veld staan is zo’n doelgroep in jeugdsport. De gedragsverwachtingen die worden opgesteld naar aanleiding van de
waarden waar de sportvereniging voor staat, zou volgens de
respondenten dan ook voor meerdere doelgroepen moeten
gelden (waaronder de ouders). Ook binnen het programma
VSK worden ouders als specifieke doelgroep benaderd.
Ten zesde betreft het de samenwerking met ketenpartners
(en ouders) binnen de PBS-aanpak. Sportverenigingen
staan veel minder in contact met andere organisaties uit de
jeugdketen dan scholen. De ervaringsdeskundigen twijfelen
of sportverenigingen momenteel in staat zijn om zelf een
actieve rol in de keten op zich te nemen. Het aanstellen
van een expert (bijvoorbeeld een sportpedagoog als respondent 2) zou volgens hen de sportvereniging hiermee kunnen
helpen.
Tot slot was het gebrek aan concrete data rondom gedrag
van leden in de sportsportverenigingen. Hierbij moet ook
worden aangetekend dat er binnen de geëvalueerde projecten nog geen actieve dataverzameling had plaatsgevonden.
Wel waren er een aantal ideeën zoals het bevragen van de
ervaring van een tegenstander. Het ontwikkelen van (of
aanpassen van bestaande) meetinstrumenten voor de sport
zou volgens de respondenten in de doorontwikkeling aandacht verdienen.
De resultaten geven een aantal aanknopingspunten voor
doorontwikkeling van PBS in de sport. Zoals eerder is
beschreven zijn dit de eerste ervaringen op basis van een aantal projecten waarvan sommige net waren gestart en andere
al voortijdig waren gestaakt. Het lectoraat Sportpedagogiek
en het Kenniscentrum-PBS van Hogeschool Windesheim
hopen komend jaar deze projecten te blijven volgen en
instrumenten te ontwikkelen die deze bestaande initiatieven
en wellicht nieuwe initiatieven kunnen helpen in het tot
stand brengen van een pedagogisch verantwoord en veilig
sportklimaat. Daarover in een volgend artikel meer.
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