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Introductie 
 

Deze zelfscan helpt je sportclub om het ouderbeleid in kaart te brengen. De checklist omvat 
kleine en grote acties om de band met ouders te versterken.  

Het is niet de bedoeling dat je als club elke actie kan afvinken. Hopelijk is de lijst wel inspirerend. 
Misschien ontdek je hier acties die de club nu nog niet doet, maar die wel nuttig kunnen zijn. 
Beter enkele goed uitgewerkte acties die een verschil maken, dan pro forma alles meteen te 
willen doorvoeren. 

Wil je meer weten? De achterliggende visie op ouderlijke betrokkenheid in de sport vind je in 
het ‘Advies Ouderbetrokkenheid’ op de website ethischsporten.be.  

Ben je op zoek naar promotiemateriaal? Dan vind je hier posters die enkele goede afspraken 
tussen club en ouder in de kijker zetten.  

Vind je nog niet wat je zoekt of heb je nog vragen rond dit thema? Dan kan je altijd contact 
opnemen via info@ethischsporten.be 

  

 

  

Zelfscan sportouders 



www.ethischsporten.be  info@ethischsporten.be 

Ouderbeleid in jouw club? 
Actie Check 

Trainer stelt zich voor aan de ouders. 
 

Ouders krijgen uitleg over visie en aanpak van de club. 
 

Stel een gedragscode op waarin je de  verwachtingen naar ouders duidelijk 
omschrijft. 

 

Maak die code actief kenbaar bij de ouders. 
 

Organiseer bij aanvang van het seizoen een infosessie voor ouders. 
  Geef daar toelichting over de sportieve doelstellingen op korte en lange 

termijn.   
 Geef info over de regels en technische basis van de sport.  
 Overloop de praktische afspraken.  
 Leg de omgangsregels uit en verwijs naar de gedragscode. Zeg duidelijk 

wat er gebeurt als deze worden geschonden.  
 Stel het bestuur voor zodat ouders weten wie de beslissingen maakt.  
 Bezorg de ouders ten slotte  contactgegevens van de trainer van hun 

kind én van een aanspreekpunt voor zaken waarmee ze niet bij de trainer 
terecht kunnen.   

 

Geef ouders een duidelijk aanspreekpunt binnen de club. 
 

Voorzie contactmomenten met ouders om de evolutie van het kind te 
bespreken.   

 

Geef ouders de kans om betrokken te zijn in het clubbeleid. Bijvoorbeeld via een 
ouderraad, of vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur, of andere… 

 

Gebruik verschillende communicatiemiddelen om de ouders te bereiken. 
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Hoe problematisch ouderlijk gedrag 
voorkomen/ aanpakken? 

Actie Check 

Herinner ouders eraan dat ze rolmodellen zijn voor de kinderen. 
 

Promoot de gedragscode voor ouders. 
 

Maak de gevolgen van overtreden duidelijk. 
 

Spreek ouders consequent aan bij overtredingen. 
 

Leg aan ouders uit waarom bepaald gedrag hun kind of de club niet helpt. 
 

Moedig positief supporteren aan in plaats van negativiteit. 
 

Wees als trainer, bestuurder, vrijwilliger een rolmodel. 
 

Geef kinderen en ouders een aanspreekpunt. 
 

Zorg dat iemand langs het veld de goede sfeer bewaakt, een voorbeeldouder of 
een fair play manager. 

 

Ondersteun je (jonge) coaches met een mentor of assistent.  
 

Voorzie een duidelijke procedure om problemen of klachten te onderzoeken en 
erop te reageren. 

 

Ondersteun als bestuur je coaches als ze onder vuur van ouders komen. 
 

Voorzie sancties voor ouders die zich misdragen. Laat bij voorkeur een neutrale 
ethische commissie oordelen. 

 

Doe er alles aan om te voorkomen dat het gedrag van een ouder ertoe leidt dat 
je het kind uitsluit. 

 

 


