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Upgrade



• Stramienen over de jaren heen

• Focus op AG
• INI: Didactiek (5 bouwstenen, ICES, M-coach)

• INI: Preventief (Get Fit2Fence, 10 strategieën)

• Integratie in INB+

• Trainingsmethodiek

• Competentieontwikkeling Trainer



ASPIRANT



INITIATOR



INSTRUCTEUR B

TRAINER B



TRAINER B



AG INI: Didactiek









Amotivatie Externe druk Interne druk
Persoonlijke 
zinvolheid

Plezier

Gebrek aan
geloof of 

zelfvertrouwen

Straf
Beloning

Verwachting

Schaamte
Schuld
Trots

zelfwaarde

Persoonlijke
Relevantie
Zinvolheid

Plezier
Passie

Interesse

Ontmoediging
Faalangst

Verplichting, druk, stress Vrijwillig, psychologische vrijheid

Amotivatie Gecontroleerde motivatie Autonome motivatie

niet kunnen moeten - moetivatie willen – met goesting

Amotivatie Extrinsieke motivatie
Intrinsieke 
motivatie







Ethiek van de trainer





6 criteria – 4 vlaggen
1. Toestemming

2. Vrijwilligheid

3. Gelijkwaardigheid

4. Context

5. Ontwikkeling

6. Zelfrespect

Aanvaardbaar
Licht grensover-

schrijdend

Ernstig 
grensover-
schrijdend

Zwaar 
grensover-
schrijdend



Aanvaardbaar
Licht grensover-

schrijdend

Ernstig 
grensover-
schrijdend

Zwaar 
grensover-
schrijdend

Toestemming + + - - - -

Vrijwilligheid + + - - - -

Gelijkwaardigheid + + - - - -

Context + + - - - -

Ontwikkeling + + - - - -

Zelfrespect + + - - - -

Seksueel overschrijdend gedrag Seksueel misbruik



Aanvaardbaar
Licht grensover-

schrijdend

Ernstig 
grensover-
schrijdend

Zwaar 
grensover-
schrijdend

Reactiewijzer kinderen

GROEN

•bekijk/beluister

•benoem

•bevestig

•bewust negeren

GEEL

•bekijk/beluister

•benoem en 
begrens

•uitleggen waarom 
grens

•(kleine kinderen) 
afleiden

ROOD

•bekijk/beluister

•confronteren met 
situatie (zonder 
veroordelen)

•Verbieden

•uitleggen waarom 
verbod

ZWART

•bekijk/beluister/be
noem

•verbieden en 
bestraffen

•uitleggen waarom 
straf

•doorverwijzen 
(API…)



AG INI: Preventief



Gezondheid + FITT + KLUSCE



Get Fit2SPORT – Get Fit2Fence



10 strategieën blessurevrij sporten



Integratie
GetFit2Sport
Multimove enz.

in INB – TRB – TRA 



Hoofdstuk 2. Houdingstraining
Terminologie

• Houdingstraining is een fundamentele fysieke trainingsvorm 
die verder gaat dan ‘core stability’ en stabilisatietraining. 
Houdingstraining focust op een evenwichtige ontwikkeling 
van zowel diepe / statische of houdingsspieren als 
oppervlakkig gelegen / dynamische buik- en rugspieren als 
controle gerelateerde spieren t.h.v. het bekken- en 
schoudergordel en hoofd-, nekregio.



Hoofdstuk 2. Houdingstraining
Terminologie

• Doelstellingen
• Fundament efficiënte bewegingen:

• extremiteiten;

• romp.

• Focus is drieledig:
• Training van de houdingsspieren;

• Training van de bewegingsspieren;

• Ontwikkeling van het bewegingsbereik.



Hoofdstuk 2. Houdingstraining
Terminologie

• Referentiekader – uitgangshouding
• Voorbeelden referentiekader

• Voorbeelden uitgangs- of startpositie
• buiklig / ruglig / zijlig / zit / stand / kniezit / hielzit / hurkzit / steun 

op 2/4 punten



Hoofdstuk 2. Houdingstraining
Terminologie

• Houdingsspieren
• Kenmerken van deze oefenvormen:

• Behouden van de uitgangspositie.

• Traag en zeer gecontroleerde uitvoering.

• Lage intensiteit.

• Veel wisselen in uitgangsposities.



Hoofdstuk 2. Houdingstraining
Terminologie

• Bewegingsspieren
• Kenmerken van deze oefenvormen:

• Beweging/aanspannen door bewuste spiercontractie.

• Gecontroleerde uitvoering met verschillende 
bewegingssnelheden.

• Hogere intensiteit.

• Gerichte beweging in functie van de spier.



Hoofdstuk 2. Houdingstraining
Terminologie

• Bewegingsbereik



Hoofdstuk 2. Houdingstraining
Implementatie van houdingstraining

• Doelgerichte aanpak



Hoofdstuk 2. Houdingstraining
Implementatie van houdingstraining

• Samenvattend



Hoofdstuk 2. Houdingstraining
Methodiek

• Niveau 0
• Oefeningen die weinig tot geen actieve houdingscontrole

vereisen.



Hoofdstuk 2. Houdingstraining
Methodiek

• Niveau 1
• Oefeningen die een actieve houdingscontrole vereisen en 

uitvoering met constant referentiekader.



Hoofdstuk 2. Houdingstraining
Methodiek

• Niveau 2
• Oefeningen die een actieve houdingscontrole en 

houdingsperceptie vereisen en uitvoering met variabel 
en/of beperkt referentiekader.



Hoofdstuk 2. Houdingstraining
Methodiek

• Niveau 3
• Oefeningen die een actieve houdingscontrole en 

houdingsperceptie vereisen zonder referentiekader via 
rompcontact.



2.1. Drijfveren (Het waarom)

2.1.2. Gevolgen van verschillende types motivatie

Motivatie Uitkomsten
Voedings-

bodem
Coachgedrag

Autonome motivatie

(“goesting”)

Gecontroleerde motivatie

(“moetivatie”)



Voordelen van autonome motivatie  gecontroleerde

• Meer positieve emoties
• Grotere tevredenheid en voldoening tijdens 

het sporten
• Betere samenwerking

• Meer fair play
• Minder angst

• Minder opgebrand gevoel

Taakbeleving en welzijn

• Frequenter trainen
• Grotere inzet binnen training

• Oplossingen zoeken bij tegenslag (
opgeven)

• Volgehouden sportbeoefening ( drop out)

Volharding

• Grotere progressie
• Vaker doelen bereiken

• Betere prestatie-inschatting door zichzelf en 
door coach

Prestaties



2.1.3. Voedingsbodem van autonome motivatie

Motivatie Uitkomsten
Voedings-

bodem
Coachgedrag

Autonome motivatie

(“goesting”)

Gecontroleerde motivatie

(“moetivatie”)

Welbevinden

Fair Play

Volharding

Prestaties



Bevrediging en frustratie van behoeftes

Sporters voelen zich actief onder 
druk gezet

Ze ervaren interne conflicten

Autonomie Relationele Verbondenheid Competentie

Sporters kunnen zichzelf zijn

Sporters liggen aan de basis van 
hun eigen gedrag

Ze zijn initiator van hun eigen 
acties

Sporters voelen zich geliefd in de 
club

Ze hebben goede, warme 
relaties met anderen

Ze horen erbij

Sporters ervaren controle

Ze voelen zich in staat doelen te 
bereiken

Ze hebben vertrouwen in hun 
vaardigheden 

Sporters voelen zich eenzaam en 
uitgesloten

Sporters voelen zich 
minderwaardig en/of mislukt



2.1.4. Motiverend coachgedrag

Motivatie Uitkomsten
Voedings-

bodem
Coachgedrag

Autonome motivatie

(“goesting”)

Gecontroleerde motivatie

(“moetivatie”)

Welbevinden

Fair Play

Volharding

Prestaties

Autonomie

Relationele verbondenheid

Competentie



(de)motiverend coachgedrag

Autonomie Relationele Verbondenheid Competentie

Sporters kunnen zichzelf zijn

Sporters liggen aan de basis van 
hun eigen gedrag

Ze zijn initiator van hun eigen 
acties

Sporters voelen zich geliefd in de 
club

Ze hebben goede, warme 
relaties met anderen

Ze horen erbij

Sporters ervaren controle

Ze voelen zich in staat doelen te 
bereiken

Ze hebben vertrouwen in hun 
vaardigheden 

Autonomie-ondersteuning vs. 
Controle

Relationele steun 
vs. Relationele afwijzing

Structuur 
vs.

chaos



Competentieontwikkeling Trainer:

de trainer als zelfregulerende leerling van 
de (sport)wereld


