
Voor je ligt de folder pedagogisch handelen van
4-skills Soccer Academy.

 
 

PEDAGOGISCH
HANDELEN

BINNEN DE SPORT

Het pedagogisch handelen van de trainer is zo
belangrijk, maar vaak zwaar onderbelicht.
Gezien trainers vaak geen pedagogische
achtergrond hebben, is dit de perfecte cursus
om het technisch kader hierin te ondersteunen,
waardoor ze zoveel meer plezier,
zelfvertrouwen en dus betrokken blijven binnen
de vereniging. De jeugdspelers zullen in een
veilig en fijn leerklimaat zich kunnen
doorontwikkelen en hiermee zoveel meer
plezier in de sport ervaren.l

De volledige cursus bestaat uit 4 avonden. In
samenspraak met het bestuur zal er een
goed programma opgezet worden die past
bij het technisch kader van de club.
Maatwerk wordt hierin neergezet, aangezien
elke vereniging/ sport haar eigen
vraagstukken en uitdagingen kent. 

Niet voor niets staat binnen de sport op
NUMMER 1 de reden om te stoppen als
vrijwilliger; Geen controle over het team

te hebben’
 



Geïnteresseerd?
Kijk voor meer informatie op :   
 www.4-skills.nl of neem contact met
ons op via:     06-10515979 of
      arnoud@4-skills.nl

Hoe motiveer/stimuleer ik elk kind binnen de
training?
Hoe coach ik jeugdspelers tijdens een
wedstrijd op een positieve manier?
Hoe daag ik elke speler uit binnen de training
met al die niveauverschillen?
Hoe ga ik om met storend gedrag?
Hoe zorg ik voor structuur en duidelijkheid
binnen en buiten mijn team?
Hoe ga ik om met ouders die een negatieve
invloed hebben op het kind/ het team?
Hoe geef ik training aan spelers met een
beperking?
Hoe ga ik om met grensoverschrijdend
gedrag?
Waar houdt mijn verantwoordelijkheid op als
trainer/ wanneer ligt het bij het bestuur?
Hoe ga ik om met spelers die de Nederlandse
taal niet spreken?

In overleg met de club kunnen de tijden,
maar ook aantal avonden besproken
worden. Wij komen graag naar de locatie
voor het voeren van een vrijblijvend
gesprek.

Wij hebben een unieke methode
ontwikkeld, die mede erkend is door de
KNVB.
Nationaal Sportakkoord.
Iedere trainer met een KNVB-diploma
krijgt 5 licentiepunten. 
Geen kosten voor de club omdat het
gesubsidieerd kan worden door de
gemeente.
Mogelijk op eigen locatie.

Waarom kiezen voor 4-skills?

Wat komt er mogelijk
aan bod?

4 avonden theorie en praktijkgedeelte na de
pauze
Gericht op team als individuele sportem
Na het theoriegedeelte direct mee in de
praktijk
Concrete praktijkvoorbeelden
Zeer uitdagende casussen
Zodoende zie je direct hoe je de theorie in de
praktijk kan verwezenlijken
Mogelijk op eigen locatie 
Min 10 en max 100 deelnemers
Na deelneming certificaat en naslagwerk

 

Inhoud cursus

mailto:info@4-skills.nl

