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Leeftijdskenmerken

Dat niet iedereen hetzelfde is, is reeds geconstateerd, maar hoe daarmee om te gaan en wat de consequenties 
daarvan zijn voor de zwemtrainer komt nu aan de orde voor de volgende aspecten:

- sportvormen
- leeftijden

3.1. Sportvormen
De sportvormen waar men voor kiest staan niet los van de motieven die men heeft om aan sport te doen.
Binnen de KNZB kent men naast elementair zwemmen en zwemmen voor ouderen de volgende sportvormen: 
Recreatie-zwemmen, wedstrijd- en topsport.
In het ABOS-boek, NSF, 8e druk, G.H. v. Baarlen en W.G.E. Sinnige, blz. 25-27, wordt over de sportvormen het 
volgende opgemerkt:
De laatste jaren is er een duidelijke verandering in het beleid van vele sportverenigingen te zien. Steeds meer 
sportverenigingen zien het, naast het aanbieden van sportbeoefening in competitie- en wedstrijdverband, als hun taak 
om gelegenheid te bieden aan diegenen die zich willen ontspannen door middel van allerlei sport- of aan sport 
verwante vormen.
Juist de sportverenigingen met haar deskundige kader kunnen die mogelijkheden bieden. Voorwaarde is dan wel dat 
de leiding openstaat voor wensen van de recreatiesporters.

Samenvatting
topsport

Topprestatie geëist en 
geleverd (maximale prestatie).

Bindende organisatorische
en persoonlijke voorschrif-
ten. 

Wedijver erg belangrijk,
spelplezier kan onderge-
schikt zijn.

Officiële spelregels.

Sociaal contact onderge-
schikt.

Uitsluitend in verenigings-
verband. 

Algemene
wedstrijdsport

Zo goed mogelijke pres-
tatie gevraagd 
(optimale prestatie).

Bindende organisatorische
voorschriften.

Wedijver èn spelplezier.

Officiële spelregels.

Sociaal contact belangrijk.

Voornamelijk in verenigings-
verband.

Recreatiesport

Prestatie minder of
niet belangrijk.

Soepele of géén 
organisatorische
voorschriften.

Spelplezier is het
belangrijkste.

Zowel officiële als aangepaste of 
"nieuwe" spelregels mogelijk.

Sociaal contact dikwijls een van de 
belangrijkste factoren.

Kan in verenigings-
verband en daarbuiten.

Om nog eens extra duidelijk te maken dat deze indeling geen indeling in aparte gebieden is, maar veel meer een 
onderverdeling van elkaar overlappende gebieden, leggen wij u de volgende vraag voor:

Een zwemclub heeft een groot aantal waterpolo-zeventallen in de competitie. Eén ervan, het 10e team, bestaat uit 12 
spelers die een rouleersysteem hebben, zodat elke speler ook eens een paar zondagen niet in de competitie-wedstrijd 
hoeft te spelen. 
Ze trainen niet als team, maar wanneer iemand van het team zin heeft, gaat hij woensdagavond naar de 
trainingsavond van de club. 
Regelmatig gaat dit team met echtgenotes en kinderen een uitstapje maken. Na de wedstrijd blijven ze als team nog 
uren in het clubhuis.
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In welke van de genoemde sportvormen plaatsen we deze spelers?
Wel, ze draaien mee in de competitie. Er is een scheidsrechter, ze houden de officiële regels aan. Het tijdstip van de 
wedstrijd wordt door de club of de competitieleiding bepaald, maar ...... ze trainen niet of nauwelijks, ze doen het om 
plezierig bezig te zijn, ze zoeken de gezelligheid.
Zijn het "recreatie ingestelde wedstrijdsporters" of "recreatiesporters die aan wedstrijdsport doen?"

Hier blijkt de betrekkelijkheid van zo'n indeling. 
Onder de 3 miljoen mensen, die lid zijn van een sportvereniging, vinden we bijzonder veel mensen die recreatiesport in 
competitie- of wedstrijdverband beoefenen. Het is naar onze mening niet zo belangrijk hoe we ze noemen.
Wat wel belangrijk is, is dat de situatie zo is, dat als een leider zèlf een keuze heeft gemaakt in de richting van 
wedstrijdsport, met duidelijke nadruk op prestatie en wedijver, met een team dat veel meer recreatiegericht is, deze 
keuze waarschijnlijk erg ongelukkig zou zijn.

Als belangrijke conclusie voor leidinggeven in de sport stellen wij dat: 
De wijze, waarop sportbeoefenaren hun sport willen bedrijven bepaalt voor een belangrijk deel de wijze van 
leidinggeven. Met andere woorden: als toekomstige sportleider moeten we erachter zien te komen wat de 
sportbeoefenaren verwachten van en willen met hun sport.

Topsport Wedstrijdsport Recreatie-
sport

                                                       
Daarbij kunnen de wensen veranderen, afhankelijk van omstandigheden of veranderde opvattingen. Het is dus zaak 
om steeds weer na te gaan of de wijze van leidinggeven overeenstemt met de wensen van de beoefenaren.

Opdracht:
- Voor welke sportvorm kies jij als sporter en voor welke vorm als leider?
- Motiveer je antwoord.
- Ben je het oneens met de kenmerken die in de voorgaande tekst genoemd worden?
- Waarom is het voor de zwemtrainer belangrijk om erachter te komen wat de zwemmers verwachten van 

en willen met hun sport?

Motieven om aan sport mee te doen.
Mensen doen met zeer uiteenlopende bedoelingen aan sport.
Op grond van dit gegeven waren we in staat de sport in een drietal vormen van sportbeoefening in te delen.
Welke zijn nu die bedoelingen, die motieven om aan sport te doen?
De belangrijkste zullen we hier behandelen, waarbij we geenszins de pretentie hebben een volledige opsomming te 
geven.

Een grove indeling van motieven is die, welke uitgaat van mensen die prestatie-gemotiveerd zijn tegenover mensen die 
het belangrijker vinden om contacten met anderen te onderhouden en door hen aanvaard te worden (aansluitings-
gemotiveerd). Het tegenover elkaar stellen van die twee verschillende motivaties houdt natuurlijk niet in dat de ene 
mens geheel prestatie-gemotiveerd en de andere geheel aansluitings-gemotiveerd is.
Zoals bij elke indeling van menselijke activiteiten is het ook hierbij zo dat dit een kwestie is van méér of minder van het 
een of het ander. 
Dat verlangen naar aansluiting, naar vriendschapsrelaties kan in de sport heel goed worden verwezenlijkt, bijvoorbeeld 
in de sportvereniging, in vaste groepen die op bepaalde tijden met elkaar sporten. 

Het motief gezelligheid wordt dan ook vaak gehoord; dit geldt zowel voor beoefenaren van wedstrijdsport als voor 
beoefenaren van recreatiesport. 
Bij topsportbeoefenaren zal de gezelligheid best aanwezig kunnen zijn, maar is daar geen voorwaarde. Zij zijn meer 
prestatie-gemotiveerd bezig, zij willen iets bereiken dat "goed" of "uitstekend" kan worden genoemd. 
Eerzucht speelt hierbij dikwijls een belangrijke rol. Het wedijveren met anderen wordt een doel. 
Uit ABOS-boek, NSF, 8e druk, G.H. v. Baarlen en W.G.E. Sinnige, blz. 28-29.

Het is zinvol om op te merken dat motieven niet onveranderbaar zijn. Consequenties voor de trainer: ofwel reactie op 
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de vraag "waarom is het voor de zwemtrainer van belang om te weten wat de zwemmers verwachten van en 
willen met hun sport?" 

(Vergelijk je antwoord met het hier volgende. Wat vind jij?!)

Het ABOS-boek stelt het volgende t.a.v. de leider.
De leider moet iemand zijn van wie de groepsleden vinden dat hij het beste aan hun wensen, behoeften met betrekking 
tot het groepsdoel tegemoet komt.

Houdt dat nu in dat de leider iemand is die eigenlijk maar moet doen wat de groepsleden willen? 
Heeft hij geen eigen mening? Mag hij ook een bepaald doel voor ogen hebben en nastreven? Ons antwoord op deze 
vragen is dat ook de leider wensen en bedoelingen mag hebben. Hij mag die ook trachten te bereiken, maar ....... hij 
moet als eerste weten en controleren of zijn doelen in overeenstemming zijn met de bedoelingen en wensen van zijn 
groepsleden.

Wij hebben in de sport waarschijnlijk dat voorbeeld wel eens gezien van een trainer die zijn team wil laten promoveren 
en die eist dat de spelers driemaal per week trainen, terwijl een aantal spelers dat niet wil opbrengen en het 
promoveren helemaal niet belangrijk vindt.

Bedoelingen en verwachtingen van de sportbeoefening zijn bij trainer en speler niet dezelfde. Het gevolg is dat er een 
conflict kan ontstaan. Met bovengenoemd voorbeeld geven we al aan dat leiders vanzelfsprekend die situaties en 
groepen zullen "zoeken" die de meeste overeenkomst vertonen met hun eigen ideeën en opvattingen. Een 
prestatiegerichte trainer zal zich ongelukkig gaan voelen in een recreatieve spelgroep en een recreatiesportleider zal 
met verbazing het op resultaten gerichte trainingsprogramma van de wedstrijdzwemmers bekijken. In beide situaties 
wordt verschillend leiding gegeven.

Hieruit wordt nogal eens de conclusie getrokken dat dan ook de uitgangspunten voor het leidinggeven fundamenteel 
anders zouden zijn. Wij menen dat niet het geval behoeft te zijn en dat vanuit dezelfde uitgangspunten leidinggegeven 
kan worden aan meer prestatie gerichte groepen en aan meer gerichte groepen. (Zie 4). De leider en de 
sportbeoefenaren bepalen gezamenlijk wat het doel is en hoe getracht zal worden dat doel te bereiken.

De trainer (met zijn deskundigheid) zal zijn plannen op tafel moeten leggen, zal uitleg moeten geven zodat de 
sportbeoefenaren hierop in kunnen haken, suggesties kunnen doen. Ook eigen initiatief, voorstellen van 
sportbeoefenaren, moeten door de leider serieus bekeken worden en ter discussie gesteld worden. In tekening willen 
we dit als volgt weergeven:

    a     Groeps-
    doel

                    b     Groeps doel

leiding -----> geleiden    leiding   <-----  geleiden

                          
a. Door overleg bereiken leider en groep het doel.

Het doel is daardoor voor iedereen duidelijk, en wordt door iedereen  ondersteund.

b. Tussen de groepsleden en de leiders is géén overleg.
De groepsleden en de leider streven zonder nader overleg naar het groepsdoel.
Het groepsdoel wordt onduidelijk en misschien ontstaan er wel weer verschillende doelen.

3.2. Leeftijden
Een kind van 8 jaar zal anders reageren, doen, etc. dan iemand van 16 jaar. "Hoe" anders en welke (pedagogische) 
consequenties dat voor een zwemtrainer heeft komt hier aan bod.

Tempo en mate van ontwikkeling.
Een kind is nog niet "volwassen: Wat houdt "volwassen zijn" dan in?
Een mens is volwassen, als hij op eigen benen kan staan en in principe zelf in staat is te bepalen hoe hij wil leven en 
daardoor de verantwoordelijkheid kan dragen. Daar moet men naar toe groeien.
Mensen doen daar, in vergelijking met sommige dieren, vrij lang over. 
Die periode tot de volwassenheid is een periode waarin het kind zich moet ontwikkelen, waarin het veel leert en veel 
ervaringen opdoet. Overigens willen wij hiermee niet zeggen, dat de volwassenen niet meer zouden leren, zich niet 
verder of anders zouden kunnen ontwikkelen.

Leidinggeven aan jeugdigen is dus leidinggeven aan "mensjes" die nog moeten leren. 
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Een oud spreekwoord luidt: "ondervinden is de beste leermeester".
Hier ligt nu het belangrijkste punt voor leidinggeven aan jeugd, namelijk: wat kunnen de kinderen al zelf? (Hoever zijn 
ze in hun ontwikkeling?) en wat kunnen ze nog niet zelf? (Waar zijn ze in hun ontwikkeling nog niet aan toe?). Wat 
moeten ze nog leren, waarbij ze leiding nodig hebben?

Eigenlijk zouden we nog liever spreken van "wat kunnen de kinderen al zelf aan". We willen namelijk juist niet de indruk 
wekken dat we de kinderen alleen iets zelf laten doen als ze het volledig kunnen. Ze moeten juist de kans krijgen om 
zelf te ervaren hoe moeilijk of hoe gemakkelijk of hoe plezierig iets kan zijn. Ze moeten eigen mogelijkheden van dat 
moment leren kennen. Op dat zelf laten ervaren leggen we veel nadruk.

Laten we ter illustratie maar weer eens bij ons zelf te rade gaan.
Wanneer we praten over een probleem is dat heel anders dan wanneer we zelf met een probleem bezig zijn. 
En als iemand ons iets uitlegt of voordoet, zeggen we vaak: "Oh ja, zo moet het". Pas wanneer je er zelf voorstaat, 
wanneer je zelf de opgave hebt te vervullen, heeft die ervaring het meeste leereffect.

In het omgaan met kinderen, in het opvoeden, is naar onze mening juist de vraag: "Wat kunnen de kinderen zelf al 
aan?", de belangrijkste, maar ook de moeilijkste. Juist die verschillen tussen de kinderen onderling veroorzaken de 
moeilijkheden en zorgen ervoor dat daar geen "recept" voor te geven is. Gelukkig is het wel zo, dat we enig houvast 
kunnen vinden in een globale indeling in ontwikkelingsfasen van het kind.
Elke fase heeft dan zijn eigen typische ontwikkelingskenmerken. Nu willen we meteen al stellen dat zo'n indeling 
inderdaad slechts als houvast is bedoeld. Het is dus fout om te zeggen: "Het ene kind is 13 jaar, dus heeft het nu diè 
ontwikkelingskenmerken. Het ene kind kan sneller aan bepaalde zaken toe zijn dan het andere. 
Met andere woorden: kinderen ontwikkelen zich lang niet allemaal in hetzelfde tempo.

Ook de mate waarin ze zich ontwikkelen kan verschillen. Het ene kind komt "verder" dan het andere door verschillen in 
aanleg, in milieu en in ontwikkelingskansen. Dat houdt in dat we altijd per kind moeten bekijken hoever het is. We
moeten dus leren kijken en luisteren naar het kind, wat tevens inhoudt dat we het kind en de situatie van het kind zo 
goed mogelijk moeten kennen. Dat per kind beoordelen noemen we een individuele aanpak.
Individuele aanpak èn dat rekening houden met de ontwikkelingskansen die het kind heeft, zijn de uitgangspunten. 
Daarbij geeft de kennis van ontwikkelingskenmerken de nodige steun.

Indeling in ontwikkelingsfasen
Elke leeftijdsfase kent zo haar eigen typische kenmerken. 
Die leeftijdsfasen (ontwikkelingsfasen) kunnen op vele manieren worden ingedeeld. Wij kiezen hier voor de volgende 
indeling:

a. de baby (periode tot ca. 1 jaar)
b. de peuter (periode tot ca. 2½ jaar)
c. de kleuter (periode tot ca. 6 jaar)
d. de periode van het jonge schoolkind (6 tot ca. 10 jaar) 
e. de periode van het oudere schoolkind (ca. 10 tot ca. 13 jaar)
f. de periode van de puberteit (ca. 13 tot ca, 17 jaar)

We zullen nu achtereenvolgens elke periode met de daarbij behorende kenmerken de revue laten passeren. Hoewel 
we in de sport niet met kinderen uit de baby- en peuterperiode te maken hebben, gaan we toch kort hierop in, omdat 
enkele kenmerken van met name de peuterperiode, doorlopen naar de volgende perioden.

De baby
De zuigeling - in iets latere fase veelal baby genoemd - is nog volledig afhankelijk van ouderen. Het mist de taal om 
uiting te geven aan gevoelens, zodat over deze periode eigenlijk maar weinig met zekerheid gezegd kan worden. Wel 
kan worden waargenomen dat de baby groeit en dat de ontdekkingen die hij kan doen, nog beperkt blijven tot wieg, 
box en huiskamer. Het kruipen en leren lopen levert extra leefruimte op.

De peuter
De wereld van de peuter wordt al iets groter. In de tuin mag hij zelf spelen of misschien zelfs al op straat. De peuter 
onderzoekt op allerlei manieren, leert tal van voorwerpen kennen. Hij kan grijpen, werpen, slaan, proeven en dingen in 
elkaar passen. Hij wil veel zelf doen en leert zichzelf wat dat betreft kennen.
De bewegingen en het spel in deze periode zijn onderzoekend en niet zo doelgericht. Het gaat meer om "hoe het voelt 
iets te doen" dan "om iets te doen om iets te bereiken".
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De kleuter
Bij het elementair zwemmen komt men de kleuter tegen. Beginnend bij deze periode zullen we dan ook de 
consequenties die enkele kenmerken voor het leidinggeven hebben, uitwerken.

We spreken hier over leeftijdsperiode van 2½ tot 6 jaar, die eigenlijk verschillende ontwikkelingsfasen omvat.
In deze periode leert het kind zich beter uitdrukken, de kleuter doet dit spontaan en origineel.
Hij is open, vrijmoedig en vindingrijk; hij verbergt zijn gevoelens niet en draagt het hart op de tong. Langzaam aan 
begint hij deel uit te maken van grotere groepen dan het gezin, bijvoorbeeld de buurt, de kleuterschool.
In deze periode zien we grote onderlinge verschillen, de bedeesden tegenover de durvers. De kleutertijd wordt 
gekenmerkt door grote afwisselingen: Op het ene moment kan de kleuter erg afhankelijk en direct daarna erg 
onafhankelijk zijn; soms toont hij grote genegenheid en later doet hij wat wij ouderen "vervelend" noemen .

Het kleuterspel, de werkelijkheid en de fantasie
De kleuter moet niet spelen, hij wil spelen. Hij speelt met blokjes, zand, een bal, poppen en "waardeloze" dingen. Op 
die wijze leert hij de wereld kennen. Hij leert de eigenschappen van het materiaal kennen - hard en zacht - hij ervaart 
wat pijn doet en wat in en op elkaar past. Het spelen geeft hem de gelegenheid zijn bewegingen te oefenen.

De leerfunctie van het spelen
Het spelen van de kleuters is dus geen zoethoudertje (in de zin van "als ze spelen zijn ze tenminste niet lastig"); het is 
ook geen spel zoals de volwassene doet, als recreatie na "serieuze arbeid". 

Neen, het is een bezigheid waarmee hij vele dingen leert, zoals we hierboven noemden, maar hij leert bovendien al 
iets meer uit dat "op zichzelf betrokken zijn" te komen. 
Wanneer de kleuter mamma's schoenen aandoet, gaat hij "in de schoenen van mamma staan", hij probeert haar na te 
bootsen. Hij speelt politie-agent, melkboer of dokter en speelt in dit spel de rol van die anderen.

Consequenties voor het leidinggeven
Bij het leidinggeven aan kleuters moeten we in de eerste plaats uitgaan van het hierboven genoemde, namelijk dat het 
spel voor de ontwikkeling van de kleuter erg belangrijk is. In dat spel moet hij zich dan ook volledig spontaan en 
ongeremd kunnen uiten.

Oefenen voor iets, hen in keurige rijtjes zetten (en verwachten dat ze daarin lang blijven staan), hen bewegingen 
voorschrijven, heeft niet alleen geen zin, maar remt ook de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.
Hoewel de kleuter al meer deel uit gaat maken van grotere groepen, blijft het gezin zijn grote zekerheid. Kleuters die in 
een nieuwe situatie komen (gymnastieklokaal, zwembad, speelveld) moeten dan ook worden opgevangen als ze wat 
vreesachtig of angstig zijn. 
In de onderstaande aanbeveling voor het leidinggeven wordt alles teruggevonden. Maak de situatie zo, dat de kleuters 
vrij, open en spontaan kunnen spelen, biedt hun zoveel mogelijk ontwikkelingskansen.

Het jonge schoolkind
Ook deze fase beslaat een grote periode (6 tot ca. 10 jaar), waarbij we ook weer opmerken dat er veel verschil ligt 
tussen een jong schoolkind van 6 jaar en een van 10 jaar.
We zullen eerst enkele algemene kenmerken noemen, waarna we voor de overzichtelijkheid en ontwikkeling in drie 
facetten zullen onderverdelen, namelijk de geestelijke, de lichamelijke en de sociale ontwikkeling.
Daarna bekijken we het spel van het kind in deze periode en tenslotte noemen we enkele consequenties voor het 
leidinggeven.
Het echte gezinsleven en honkvaste leven van de kleuter neemt niet meer zo'n centrale plaats in. Het jonge schoolkind 
gaat zich groot voelen, hij zit al op de "grote school" en voelt zich verheven boven dat kleuterachtige gezinsleven. Hij 
sluit zich aan bij zijn leeftijdsgenoten uit de buurt en van de school en vormt vaak wisselende groepen. Het jonge 
schoolkind van 6 jaar zit nog niet zo echt in de groep.

Dikwijls ziet men in groepen met wat oudere kinderen het jonge kind een beetje aan de rand staan; hij imiteert en doet 
wat andere kinderen zeggen. Naarmate hij ouder wordt, is hij meer lid van de groep en weet hij wat bij zijn groep hoort. 
Het kind leeft eigenlijk in twee verschillende gemeenschappen, enerzijds in het gezin, waar hij algemene regels en 
normen leert, anderzijds in de groep van leeftijdsgenoten, waar hij te maken krijgt met groepsverhoudingen. (Jongens 
met grote monden, vaak leiders en bedeesde jongens, volgelingen).

Bij het maken van een onderscheid in geestelijke, lichamelijke en sociale ontwikkeling moeten we goed bedenken dat 
zo'n onderscheid geen absolute scheiding is, waar het ene facet zich onafhankelijk van het andere ontwikkelt. Alles 
grijpt in elkaar.

Geestelijke kenmerken
Na de veiligheid van het gezin ondervonden te hebben, gaat het kind zich meer naar buiten richten en krijgt hij meer 
oog voor dingen die niet zo direct en rechtstreeks met zijn eigen "ikje" te maken hebben.
Hij wil weten wat de dingen zijn, hoe ze werken, wat je ermee kunt doen. Die dingen moeten echter wel tastbaar 
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aanwezig zijn. Nadenken over dingen die niet aanwezig zijn doet het kind over het algemeen nog niet.
Het jonge schoolkind begint dingen te ordenen, dat wil zeggen: hij krijgt besef dat het ene "groter is", "dikker is" dan het 
andere, enz. Maar echt overeenkomsten zien tussen het een en het ander en onderscheid maken in soorten is nog 
moeilijk, zeker in het begin van deze leeftijdsfase.
Het jonge schoolkind bezit nog een levendige fantasie, maar naarmate hij ouder wordt, verandert die fantasie van 
karakter. De kleuter speelt niet zozeer een hondje, neen, hij is een hondje. Het jonge schoolkind gaat meer opzettelijk 
fantaseren, doordat het meer in staat is afstand van de dingen te nemen. Dergelijke kinderen zijn in het uiten van die 
fantasie nog spontaan, ze gaan er geheel in op.

Tenslotte nog iets over het vermogen van het kind om een tijdje ergens mee bezig te zijn. De kleuter heeft een zeer 
wisselende aandacht, maar het jonge schoolkind is wat meer in staat langer aandacht aan iets te besteden, hij kan zich 
iets meer concentreren. Alles echter in de sfeer van "het begint te komen".

Lichamelijke kenmerken
Op ongeveer 7 à 8-jarige leeftijd breekt de fase aan, waarin het kind in een wat rustiger tempo groeit. Deze kinderen 
maken een harmonische indruk qua lichaamsbouw en bewegingen. Ze blijven zich spontaan bewegen.
Ze kunnen bijzonder veel aan. Bij het klimmen, stoeien, spelen enzovoort gaan ze vaak tot het uiterste. Ze bewegen 
overmatig. 

Die spontane bewegingsdrang stelt hen weer in staat veel "geoefend" bezig te zijn. Echter niet in de zin dat ze heel 
bewust een tijd lang ergens voor gaan oefenen. Ze herhalen veel meer de bewegingen omdat ze dat leuk vinden. Dit 
houdt tevens in dat ze zich niet echt gericht bewegen. Het veel bewegen is belangrijker dan het "zó bewegen"; met 
name 8 à 9 jarigen leren heel gemakkelijk allerlei bewegingen. Het begin van een betere coördinatie in de bewegingen 
kondigt zich aan. In vergelijking met de bewegingen van de kleuter worden de bewegingen hier al iets verfijnder, iets
gedifferentieerder.

Sociale kenmerken
De rol die het jonge schoolkind in de groep speelt, is erg afhankelijk van zijn leeftijd. Op 6-jarige leeftijd speelt het op 
zichzelf betrokken zijn uit de kleuterperiode vaak nog in belangrijke mate door. Pas met het ouder worden ze echt lid 
van de groep. De veiligheid van het gezin staat nog erg dichtbij. Nieuwe omgevingen moeten eerst vertrouwen 
wekken. 
Spel en sport lijken op elkaar. Wat kunnen we nu leren uit die algemene (met nogmaals de nadruk op algemene) 
ontwikkelingskenmerken? Laten we in dit verband nog iets nader ingaan op het spel van het jonge schoolkind.

Het spel
Aan het einde van deze periode zien we in het spel van het jonge schoolkind niet alleen meer experimenteren, ordenen 
en oefenen van de bewegingen, maar we zien nu ook een vergelijken met anderen en experimenteren met een 
bepaald doel. Het aanvaard worden in de groep, het meetellen in de ogen van anderen wordt voor het kind belangrijk.
Bestaande spelvormen, als balspelen, knikkeren, loopspelen en springvormen worden eerst voor zichzelf beoefend en 
daarna met anderen vergeleken. Het wedijvermoment doet in het spel zijn intrede.
Door de wens tot vergelijken ontstaan er in het spel een aantal spelregels die dit vergelijken mogelijk moeten maken.

Er worden afspraken gemaakt tot hoever er hard gelopen moet worden, hoeveel maal de bal mag stuiten, hoe er 
gesprongen moet worden en hoeveel spelers er mogen meedoen.
De overgang van kleuterspel naar met meer gereglementeerde spel verloopt vloeiend. De eenvoudigste spelen 
hebben nog zeer weinig spelregels en laten veel ruimte over om tijdens het spel nog spelregels in te voegen.
Naarmate echter het wedstrijdkarakter van het spel toeneemt, wordt ook de reglementering in het spel groter en gaat 
een aantal andere factoren meespreken die een goed verloop van het spel moeten waarborgen. 
Er moet dikwijls al iemand zijn die de leiding op zich neemt. 
Dat kan een vriendje zijn, een onderwijzer, maar ook de eigenaar van de bal.
Het kinderspel blijft echter het karakter dragen van spelen. 
Winst of verlies zijn wel belangrijk, maar symbolisch; het blijft "maar" spel, het is wel ernstig gemeend, maar geen 
bittere ernst. Deelneming geschiedt op basis van vrijwilligheid. 
De spelsfeer moet aanwezig zijn, anders wordt het spel gestopt.

Consequenties voor het leidinggeven
Uit bovenstaande punten over de ontwikkelingskenmerken van het jonge schoolkind kan een aantal consequenties 
voor het leiding geven worden getrokken.

- Overmaat aan beweging is zinvol voor de ontwikkeling. Die overmatige bewegingsdrang mag dus derhalve 
niet worden afgeremd. We kunnen als leider juist een goede bijdrage leveren in die ontwikkeling door de 
kinderen een gevarieerd programma aan te bieden.

- Het gevarieerde programma is nodig om nog een andere reden, namelijk de wisselende aandacht. Het jonge 
schoolkind is niet in staat zich langdurig op één vorm te concentreren.

Echt heel bewust nadenken over zaken is nog niet zo goed ontwikkeld, maar het waarnemingsvermogen is al heel 
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goed. Vandaar dat voordoen van bewegingen beter werkt dan uitleggen.

Het jonge schoolkind leeft nog sterk "hier en nu". Daarbij speelt de fantasie een belangrijke rol. Dat maakt dat die 
kinderen in een andere wereld leven dan de volwassenen. 
De leiding zal moeten aansluiten op die eigen leefwereld van het kind en zal niet zo maar de wereld van de 
volwassenen op het kind overplaatsen. Sportbeoefening heeft veel kenmerken van de volwassen wereld. Het is onjuist 
om deze kinderen "volwassen sporteisen" op te leggen zoals:

a. Zo wordt die beweging het best (met het beste resultaat!) uitgevoerd.
    òf

b. Zo zijn de regels nu éénmaal, of je het leuk vindt of niet.

- Met de beperkte mogelijkheden tot samenspel moet rekening worden gehouden. Echt samenspel in de zin van 
tactiek mag niet worden geëist.

- De wereld van de volwassenen is tevens de toekomst voor het kind. Daar moet het kind geleidelijk naar toe 
worden gebracht. Het kind wil ook bepaalde dingen leren en heeft daar de mogelijkheden voor. Steeds echter 
moet de leider/ster hierbij aansluiten op het ontwikkelingsniveau van ieder kind.

Het oudere schoolkind
In de periode van zo ongeveer 10 tot 13 jaar ontwikkelt zich een aantal kenmerken vanuit de periode van het jonge
schoolkind. Het oudere schoolkind maakt zich nog meer van het gezin los, in die zin dat hij met het ouder worden een
duidelijke eigen mening krijgt en zelfstandiger wordt. De eigen groep (vrienden) wordt belangrijker; niet zozeer voor 
"het erbij horen", maar steeds meer in de richting van de interesses van het oudere schoolkind.

Geestelijke kenmerken
Het denken is niet meer zo gebonden aan het "hier en nu", het nadenken over bepaalde dingen gaat zijn intrede doen. 
Het denken wordt logischer, hij kan mogelijkheden (vooruit) overdenken.

Lichamelijke kenmerken
In deze periode worden de verschillen in groeitempo tussen jongens en meisjes duidelijk. De versnelde lengte-groei 
treedt bij jongens pas aan het einde van deze periode of aan het begin van de volgende op (gemiddeld op 13-jarige 
leeftijd), terwijl dit bij  meisjes één of zelfs twee jaar eerder het geval zijn. Ook de ontwikkeling van de 
geslachtskenmerken vindt bij meisjes eerder plaats. De overmaat aan bewegingen neemt steeds meer af. Ze hebben 
in de periode ervoor heel veel bewegingservaring opgedaan. Dat zet zich voort, maar met het ouder worden gaan ze 
gerichter bewegen. Het herhalen van bewegingen ligt meer in de sfeer van oefenen (gericht bezig zijn) dan in de 
periode van het jongere schoolkind, omdat ze het zo leuk vinden. Evenals bij de 8 à 11-jarigen, kunnen de 10 à 11-
jarigen heel gemakkelijk allerlei bewegingen aanleren. De coördinatie bij het bewegen wordt beter, maar kan aan het 
einde van deze periode weer worden verstoord door de versnelde lengtegroei.

Sociale kenmerken
De groep leeftijdsgenoten is bijzonder belangrijk voor deze kinderen. Het samen iets doen krijgt inhoudt; bij het ouder 
worden van het oudere schoolkind gaat het meer om wat de groep doet. 
Het is belangrijk om een rol te spelen in de gemeenschap, om daarin een plaats te hebben.
Populair zijn, "in zijn" wordt hoog gewaardeerd. Ook de bewustwording "ik ben ik" en de geldingsdrang beginnen een 
rol te spelen. Buiten de eigen groep, met zijn eigen vertrouwde regels, voelt het kind zich onzeker.

Het spel
De ontwikkeling van de hierboven genoemde kenmerken vinden we ook weerspiegeld in het spel van 10 tot 13 tot 14 
jaar.
Doordat deze kinderen meer nadenken, meer kunnen na-denken, gerichter bezig kunnen zijn, meer 
bewegingservaring hebben opgedaan en van het op zichzelf betrokken zijn meer oog krijgen voor de ander, verandert 
het spel van karakter. Het kind beheerst nu een aantal vaardigheden en het ver-gelijken met anderen wordt nog 
belangrijker. 
Hij is bereid om te oefenen en te trainen om bij dat vergelijk een goed figuur te slaan.

Er is hier duidelijk sprake van willen winnen en vergelijken van prestaties, maar het is wedijver "hier en nu". Het gericht 
zijn op een ver verwijderd doel spreekt hen nog niet zo aan. Wel worden deze kinderen gevoelig voor samenwerking in 
de zin van tactiek.

Consequenties voor het leidinggeven
- In het begin van deze periode hebben de kinderen een zodanige lichamelijke gesteldheid dat ze gemakkelijk 

allerlei bewegingen kunnen aanleren, ze willen dat ook. Later kan dit wat moeilijker worden.
- Bewegingen kunnen, naast het voordoen, ook worden uitgelegd, wat het op gang gekomen "nadenken over" 

stimuleert.
- Men dient rekening te houden met de groeiende eigen mening en beoordelingsvermogen. Vandaar dat het 
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goed is de trainingsvormen te bespreken. 
- Het "ik ben ik", de geldingsdrang, kan overdreven vormen aannemen. Dat mag niet worden aangemoedigd 

door alles in wedstrijdvorm aan te bieden.
- Aangezien het denken al veel logischer wordt, zijn gesprekken en discussies zeer goed mogelijk. Daarom kan 

men de kinderen bij hun eigen bezigheden betrekken.
- Men moet ook het "meer oog krijgen voor elkaar" ten nutte maken door met groepstaken te werken. De 

kinderen zijn steeds meer in staat om zelf ook tot taakverdeling te komen.

De periode van de puberteit
De volwassene die kinderen van 13, 14, 15 jaar aanspreekt met "dames en heren" zal ongetwijfeld gegiechel oogsten; 
zegt hij daarentegen "jongens en meisjes" dan zal een aantal boos zijn. 
Dit voorbeeld is kenmerkend voor de periode van de puberteit.
De vragen "wie ben ik?" beheersen deze periode. De lagere schooltijd is voorbij, maar de volwassenheid is er nog niet.

Lange tijd heeft men gedacht dat de verwarring ("wie ben ik?" en "wat ben ik?") in deze periode alleen werd 
veroorzaakt door de lichamelijke veranderingen die in deze periode hun intrede doen.

Maar uit de praktijk blijkt dat het "typisch pubergedrag" voorkomt, geruime tijd nadat die lichamelijke veranderingen 
hadden plaatsgevonden.

Lichamelijke kenmerken
Zoals hiervoor is opgemerkt, kan in de periode van het oudere schoolkind de versnelde lichaamsgroei beginnen.
Deze zet zich voort in het eerste deel van de puberteit. 
De verhouding van het lichaamsdeel verandert. 
Bovendien kondigen zich allerlei lichamelijke veranderingen aan, zoals duidelijk herkenbare geslachtskenmerken, 
beginnende beharing rondom de mond en op de borst (jongens) en rondom de geslachtsdelen. 

Uiteindelijk wordt de lichamelijke geslachtsrijpheid bereikt. 
Bij het meisje heeft zich dan de eerste menstruatie voltrokken, terwijl de jongens zaad kan produceren. In het tweede 
deel van de puberteit valt het accent voornamelijk op de breedte-groei. Daardoor begint het kind een "evenwichtig 
volwassen uiterlijk" te vertonen.
De bewegingen kunnen door de versnelde groei ongecoördineerder, hoekiger worden. Bij kinderen die veel aan sport 
hebben gedaan, valt dit nauwelijks te constateren. In het tweede deel van deze periode is de jeugd steeds meer in 
staat om samengestelde, verfijnde bewegingen uit te voeren.

Geestelijke kenmerken
De puber houdt zich eigenlijk constant bezig met het zoeken naar en het vinden van zichzelf. Welke plaats gaat hij 
innemen in die volwassen wereld van straks? Hij is veel met zichzelf bezig en denkt na over zijn eigen ik. Hij moet leren 
leven met dat veranderde lichaam. Hij is nog niet wat de volwassene is en is ook niet meer wat het kind was.
Dat kan verwarring geven en leiden tot onzekerheid.
De volwassenen hebben er soms ook moeite mee om met de puber om te gaan.
Sommige pubers zien er al echt volwassen uit, maar voelen zich op bepaalde momenten nog echt kind. Ze proberen 
zich los te maken van allerlei zaken (verzet) en ze willen dikwijls meer dan ze kunnen (idealen).

Sociale kenmerken
Het jonge schoolkind was, zoals we zagen, erg naar buiten gericht. Hij werd geen lid van een groep, omdat die groep 
bepaalde activiteiten of normen had. Daar waren andere redenen voor. 
Bij het oudere schoolkind begon iets door te breken van het lid zijn van een groep, omdat er iets wordt gedaan waar ze 
het mee eens zijn.
In de periode van de puberteit is de binding aan een groep veel meer gelegen in het hebben van dezelfde ideeën. 
Tevens begint het nadenken over de "wereld". Ze nemen stelling tegen of voor iets.

Het spel
Wat zich in de fase van het oudere schoolkind begon te ontwikkelen zet zich in deze fase voort. Het vergelijken van 
prestaties, het bewuster bezig zijn met dat wedijveren. Het zoeken naar zichzelf en het vinden van zichzelf maakt de 
puber onstandvastig. 
Deze onstandvastigheid zien we ook in de sportbeoefening. 
We zien technisch en tactisch goed spel, afgewisseld met onbeheerst, emotioneel spel, waarbij ze onnodig risico's 
nemen. De overschatting van de eigen capaciteiten speelt hierbij ook een rol.
De grote inkeer, het bewust nadenken over verleden en toekomst is er ook de oorzaak van dat de sportbeoefening een 
plaats in hun leven krijgt. Zo kan hij veel voelen voor wedstrijdsport. Hij zal dan ook trainen, zich bewust inzetten.
Het is echter ook goed mogelijk dat bij de sportbeoefening als een vrijblijvende bezigheid ziet en dan voor 
recreatiesport kiest. Gezien de onstandvastigheid en dikwijls overdreven idealen zullen de waarden die de sport voor 
hem in deze periode heeft, nog wel eens kunnen veranderen.
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Consequenties voor het leidinggeven
- Aan het einde van de periode van het oudere schoolkind kondigt zich de versnelde groei aan. Dat loopt door in 

het begin van deze periode, totdat het evenwicht is bereikt. In de periode van evenwicht is het kind in staat tot 
prestaties op hoger niveau.

- Meer oog voor de toekomst zorgt ervoor, dat deze kinderen zich meer kunnen inzetten voor training en 
oefening.

- Ze leren zichzelf en hun eigen mogelijkheden beter kennen, waardoor ze hun eigen plaats in de club, in het 
team, beter leren kennen ("ik ben een typische achterhoede-speler"); anderzijds overschatten ze één en ander 
nog wel eens.

- De grotere belangstelling voor waarden en normen en het zoeken naar eigen waarden en normen leidt ertoe 
dat ook ten aanzien van de sport een standpunt worden ingenomen. Ze bepalen zelf welke rol die sport in hun 
leven speelt. De leider zal hiermee rekening dienen te houden.

- In de onzekerheid, het verwarrende, zoekt de puber naar erkenning voor zijn stellingname, hij wil voor vol 
worden aangezien. Als hiermee geen rekening wordt gehouden, kan hij snel geraakt zijn.

- Inschakelen bij allerlei clubactiviteiten kan die erkenning geven. 
- Door die combinatie van onzekerheid, zoeken naar en toch stelling nemen kan er sprake zijn van overdreven 

idealisme en niet reële plannen. De leiding zal één en ander moeten bijsturen, niet met harde (voor deze puber 
kwetsende) hand, meer veel meer door overleg.

- De puber staat dicht bij de volwassenheid. Hij is het best gediend met een zo reëel mogelijke volwassen 
benadering. In deze periode geldt heel sterk dat het leidinggeven betekent: Helpen zelfstandig (volwassen) 
worden. 

- Uit: ABOS-boek, NSF, 8e druk, G.H. v. Baarlen en W.G.E. Sinnige, Blz. 71 t/m 84.

Opdracht

- Lees nogmaals (kritisch) de leeftijdsfase(n) waaraan jij (tijdens je stage) les geeft door; welke kenmerken 
herken je wel/niet? Licht al je uitspraken m.b.v. praktijkvoorbeelden toe!!
- Wat zijn volgens jou de consequenties voor leidinggeven?

- Vergelijk je bevindingen met die van je mede-cursisten (zowel t.a.v. dezelfde ontwikkelingsfase als t.a.v. 
andere fasen).

- Bestaat er in de door jou beschreven ontwikkelingsfase verschil tussen jongens en meisjes? Licht toe!

- Waarom spreekt men bij leidinggeven aan jeugdigen vaak van een "extra verantwoordelijkheid?" (Wat is de 
rol van de ouders?).

- Wordt er in de vereniging iets (extra's) aan jeugdleden gedaan?
- Zo ja, wat; waarom?


