Nieuwe VSK-workshop ‘4-inzichten
over trainerschap’

Als je jezelf wilt bekwamen in het creëren van een sociaal veilig, plezierig en
ontwikkelingsgericht sportklimaat kan deze workshop je verder helpen. De “vier
inzichten voor trainerschap” duiken de laatste jaren overal op. Veel sportbonden
hebben de inzichten een plek gegeven in hun trainer/coach-opleidingen, de Academie
voor Sportkader biedt bijscholingen aan en inmiddels hebben ook veel Sport &
Beweeg-opleidingen van het MBO-onderwijs concrete interesse in de vier inzichten. In
deze workshop van een dagdeel ga je er met elkaar snel mee aan de slag.
Aan de hand van een voorbereidingsopdracht (dit kost je ongeveer 45 minuten) neem je de
basics van de 4 inzichten tot je en wordt je gevraagd jezelf op de inzichten te scoren: wat zijn
jouw sterke en minder sterke punten? Ook formuleer je een aantal lastige situaties vanuit je
eigen werk als je trainer/coach of sportleider.
De voorbereidingsopdracht levert de bouwstenen op die tijdens de workshop gebruikt
worden. Gedurende de workshop van één dagdeel bespreek je de dilemma’s tussen de 4
inzichten, zoals bijvoorbeeld: structuur creëren versus ruimte bieden; iedereen aandacht
willen geven terwijl je met een grote groep aan de slag bent; de sporter zelf laten nadenken,
maar wel over de goede dingen.
De lastige praktijksituaties zijn de casussen die in de workshop aan de orde komen en jouw
hopelijk nieuwe inzichten geven. Na de workshop voel je je vertrouwd met de vier inzichten;
je hebt zicht op jouw sterke punten en … o ja … ook op een aantal ontwikkelpunten die je
helpen nog beter een sociaal veilig, plezierig en ontwikkelingsgericht sportklimaat te creëren.
Kosten
Voor sportbonden die participeren in het VSK-programma en voor VSK–partners van
bijvoorbeeld gemeenten en onderwijs wordt een sterk gereduceerd tarief gehanteerd: € 60,voor een volledige in-company uitvoering. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de
groepsgrootte minimaal 12 deelnemers is en dat de locatie- en cateringkosten ten laste
komen van de organisatie.
De ASK biedt deze workshop ook aan op basis van open inschrijving (voor individuele
deelnemers). In dat geval bedragen de deelname kosten € 25,-. Voor derden
wordt een marktconforme prijs gerekend.

