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Binnen de context van de Gouden Driehoek geeft de speler ook vorm en inhoud aan zijn 
eigen ontwikkeling en levert een belangrijke bijdrage aan het creëren van een veilig en 
stimulerend leerklimaat. Om dit te ondersteunen heeft BFC 7 onderstaande mentale 
competenties opgesteld die gezien dienen te worden als eindtermen van de BFC 
jeugdopleiding.  
 
Belangrijk uitgangspunt is de eigen verantwoordelijk van de speler zelf wat beïnvloeding van 
sfeer en zelfregulatie betreft. In de kern wil BFC zelfbewuste spelers afleveren. Waarbij in de 
onderbouw de spelers nog grote afhankelijkheid hebben bij het creëren van het leerklimaat, 
zal in de loop van de jaren steeds meer de nadruk worden gelegd dat de speler voor een 
groot gedeelte zelf de verantwoordelijkheid draagt voor eigen gedrag en leerproces. 
 
Door de hieronder beschreven eindtermen zijn de spelers getraind om: 
- het eigen leerproces als uitgangspunt te nemen,  
- een belangrijke bijdrage te leveren aan het creëren een veilig en stimulerend leerklimaat; 
en  
- mentaal weerbaar te zijn. 
 
Onderstaande eindtermen gaan daarmee niet over techniek, positiespel of tactiek, maar is 
ondersteunend aan het leerproces en ontwikkelen van mentale weerbaarheid.  
 
Door onderstaande eindtermen als uitgangspunt te nemen van het leerproces, zal naast 
ontwikkeling en persoonlijk leiderschap het fundament (zoals: wilskracht, 
doorzettingsvermogen en groei mindset) worden gelegd voor het Winnen van de wedstrijd; 
wat daarmee het eindresultaat is van een leerproces.  
 
Het betreft de volgende zeven eindtermen: 
 

- Zelfregulatie 
- Groei mindset 
- Actieve constructieve communicatie 
- Focus 
- Actiedenken 
- Discipline 
- De wil om te winnen 

 
Toelichting van de verschillende eindtermen: 
 
 

Ø Zelfregulatie 
De speler is in staat om actie te ondernemen om zijn leerdoelen te stellen en te realiseren. 
Hij is daarbij in staat om: 



- Leerdoelen te formuleren (meerdere technieken mogelijk: intrinsiek, visualiseren, 
SMART); 

- Hindernissen te benoemen; en  
- Hulpbronnen in te zetten 

Naast externe hulpbronnen (coaching en mentor), kan hij eigen hulpbronnen 
(innerlijke) in zetten. Deze hulpbronnen kunnen bijvoorbeeld zijn: het inzetten van: 

o Mindset  
o Focus 
o Actiedenken 
o Discipline 
o Wilskracht 

 
 

Ø Groei Mindset 
De speler is zich bewust van de eigen mindset. Hij 

o is ervan overtuigd dat capaciteiten te ontwikkelen zijn en niet vaststaand; 
o is bereid om risico’s te nemen en continu uitdagingen aan te gaan om een 

betere speler te worden;  
o zet door bij tegenslag. Hierbij gaat het ook om inzet, wilskracht; 
o kan winst en verlies relativeren en hij ziet dit als feedback; (hij heeft de 

overtuiging dat falen niet bestaat, alleen feedback); 
o neemt zijn eigen leerproces als uitgangspunt; 
o stimuleert zijn medespelers om ook risico’s te nemen en uitdagingen aan te 

gaan; hij ziet zijn medespelers, als medereizigers van het leerproces en 
daarmee gunt hij het succes van zijn medespelers. 

 
Met deze groei mindset wordt altijd gewonnen en dat geeft de speler de mogelijkheid om 
zich te ontspannen en vrij van spanning en zenuwen en met rust en zelfvertrouwen het spel 
te spelen.  
 
 

Ø Actieve constructieve communicatie 
Ten behoeve van het creëren van een veilig en stimulerend leerklimaat levert elke speler 
een zeer belangrijke bijdrage. Vanuit de groei mindset is hij in staat om zijn eigen leerproces 
als uitgangspunt te nemen. Daarmee bekritiseert hij niet andere spelers, maar stimuleert 
juist zijn medespelers ook om risico’s te nemen en uitdagingen aan te gaan. Fouten van zijn 
medespelers worden niet bekritiseerd, maar worden gezien als essentieel onderdeel voor 
ontwikkeling. Hij is daarbij in staat om op een actieve en constructieve wijze feedback te 
geven aan zijn medespelers en coach. Hij benadrukt daarbij dat fouten maken nodig zijn om 
beter te worden. Hij beseft daarbij dat hij medeverantwoordelijk is voor een veilig en 
stimulerend leerklimaat.  

 
Actieve constructieve communicatie behelst onder andere: 

- Op een enthousiaste positieve wijze reageren op succes van medespelers; 
- Fouten van medespelers niet benoemen als falen, maar benoemen als 

onderdeel van het leerproces; 



- Zich ook verdiepen in het leerproces van de medespelers: waar staan zij, waar 
komen zij vandaan en op welke wijze kan er worden bijgedragen aan de groei 
van de medespelers ?; 

- De speler is benaderbaar en is oprecht: (de speler weet ook non-verbaal 
contact te maken: openhouding, oogcontact); 

- De speler neemt de ander serieus ook al is de speler niet eens met de ander 
zijn mening; 

- De speler neemt verantwoordelijkheid om misstanden binnen het team op te 
lossen/te bemiddelen. Bijvoorbeeld als andere medespeler(s) gedrag 
vertonen die de veiligheid en een stimulerende en veilig leerklimaat 
ondermijnen (schreeuwen, pesten, schuld bij anderen (scheids, coach, 
medespelers, etc.) neerleggen.  

 
Om dit goed vorm en inhoud te geven is de speler: 

- In staat om eventuele irritatie die hij over een situatie, coach of medespeler 
ervaart, bij zichzelf te herkennen en weet dit om te zetten naar zelfonderzoek 
over wat dit vooral over zichzelf vertelt; 

- Overtuigt van de positieve intentie van elk gedrag; zowel van zichzelf als die 
van de coach en medespelers.  

 
 

Ø Focus 
De speler is in staat om geconcentreerd gericht te zijn tijdens trainingen, voorbereidingen en 
de wedstrijd. Hij is in staat om daarbij de eigen gedachten (op metaniveau) te beoordelen en 
om te zetten naar actie. Bij een optimale concentratie zijn er buiten het spel geen afleidende 
factoren meer.  
 
 

Ø Actiedenken (Mindset: Jackie Reardon & Hans Dekkers) 
De speler is in staat om het verschil te herkennen tussen: 

- Verhaaldenken: deze leidt je weg van waar je aandacht zou moeten zijn: het 
hier en nu. 

- Actiedenken brengt je naar het punt waar al je aandacht nodig is.  
 
Naast het herkennen van de gedachten is de speler in staat om de focus te houden op 
actiedenken. Hij kent de verschillende instrumenten om dit te beïnvloeden en is in staat om 
het voor hem werkend in te zetten.  
 
Door het richting geven aan het spel via het eigen denken, kan de speler tevens de 
afgesproken spelwijze vertalen naar concrete spelhandelingen. Daarbij weet hij steeds 
spelsituaties in te schatten en de juiste keuze te maken. Snelheid en flexibiliteit van denken 
zijn hierbij cruciaal. 
 
 

Ø Discipline 
Discipline is het vermogen om jezelf aan te sporen om iets te doen, terwijl je misschien liever 
iets heel anders zou willen doen. Op deze manier geef je dus meer prioriteit aan iets dat op 



de langere termijn waarschijnlijk belangrijker voor je is. In de jeugdopleiding van BFC zal de 
speler continu getest worden op koersvastheid. Met andere woorden: Er zullen verleidingen 
en testen (lees: hindernissen) zijn die bepalen of de speler zijn leerdoelen zal halen. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het goed plannen voor bijvoorbeeld huiswerk voor school of goed 
voor jezelf zorgen (eten, slaap) en/of verleiding van gamen te weerstaan. Spelers van BFC 
worden getracht deze discipline op te brengen en prioriteiten te stellen.  
 
 

Ø De wil om te winnen 
Naast het belang van plezier en focus op het leerproces, wordt het spel gespeeld om te 
winnen. Daarmee stapt een speler van BFC de wedstrijd in met de wil en de inzet om de 
wedstrijd te willen winnen. Waarbij de speler vanuit de groei mindset winst en verlies weet 
te relativeren en als feedback inzet naar actie om ervan te leren.  
 
Hierbij is van belang om te benadrukken dat voetbal een teamsport is waar elke speler de 
verantwoordelijkheid heeft naar zijn medespelers om 100% inzet te vertonen om boven 
genoemde eindtermen vorm en inhoud te geven. De spelers van BFC zijn zich hiervan 
bewust en gedragen zich hiernaar. 


