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De trainer van BFC creëert een stimulerend en veilig leerklimaat. Anders gezegd: de trainer 
verzorgt een omgeving dat leidt tot optimale groei en motivatie van spelers. Ter 
ondersteuning hiervan is de ‘ Gouden Driehoek’ opgesteld. Dit heeft als doel om een 
optimale samenwerking te realiseren tussen speler, trainer en ouders. Binnen deze Gouden 
Driehoek zijn beschreven:  

- 7 mentale competenties van de spelers 
- Adviezen aan ouders 
- 7 pedagogische competenties van de  BFC trainer 

 
Hieronder zijn de 7 pedagogische competenties van de trainer geformuleerd. Deze 
competities zijn essentieel voor de BFC trainer omdat hij een zeer belangrijke rol heeft in het 
stimuleren en motiveren van de spelers tijdens de ontwikkeling van de 7 mentale 
competenties van de spelers. De eigen (onbewuste) overtuigingen van de trainer en de wijze 
waarop hij de trainingen en wedstrijden structureert, een band opbouwt met spelers, 
beslissingen neemt en feedback geeft, is essentieel bij de plezierbeleving, de inzet en 
volharding van spelers. Dit stelt hoge verwachtingen aan de pedagogische competenties van 
BFC trainer.  
 
BFC heeft de volgende geformuleerd. 
 
 

Ø Leerhouding 
Bij de ontwikkeling van de BFC spelers is groei mindset het uitgangspunt. Essentieel is dat 
de trainer dezelfde mindset heeft en ook zijn eigen ontwikkeling in dat perspectief neerzet en 
uitstraalt. Een BFC trainer is daarmee in staat om te reflecteren op eigen gedrag, genomen 
beslissingen en is actief opzoek naar feedback en verbeteringen. Hij is daarmee gericht op 
progressie van zowel de spelers als van zichzelf. Hierbinnen is hij bewust van de eigen 
beperkende en vermogende overtuigingen en is daarmee in staat om congruent gedrag te 
vertonen. Door zelf een leerhouding te vertonen zal de BFC trainer veiligheid binnen het 
team creëren zodat alle spelers tot leren kunnen komen.  
 
 

Ø Betrokkenheid 
Bij de ontwikkeling van de BFC speler is de relationele verbondenheid van belang. Deze kan 
op verschillende manieren worden verhoogd, zoals tonen van oprechte interesse (actief 
constructief luisteren) en enthousiasme. Betrokkenheid betekent naast het inleven in het 
perspectief van de speler ook tijd en aandacht besteden aan de progressie van de 
individuele speler. Naast de betrokkenheid van de trainer bij het leerproces van de 
individuele speler is de trainer in staat om de groepscohesie te vergroten en dat de spelers 
zich onderling ook betrokken voelen en interesse tonen naar elkaars leerproces.  
Betrokkenheid betekent voor de BFC trainer dat hij hiervoor ruimte maakt binnen zijn 
trainingen en organisatie om persoonlijke aandacht te kunnen geven aan spelers.   
 
 



Ø Voorbeeld gedrag 
Spelers zijn meester in het (onbewust) na-apen van gedrag. De BFC trainer is zich hiervan 
bewust en zet dit ook bewust in ter ondersteuning van het leerproces van de spelers. Het 
gedrag dat de trainer van spelers wilt zien, zal hij zelf ook moeten tonen. 
 
 

Ø Bieden van gestructureerde context 
 

Spelers dienen de relevantie van de inhoud van trainingen en begeleiding van wedstrijden te 
zien en dat zij dit ervaren als hoge kwaliteit en goed gestructureerd. Vanuit deze structuur 
wordt een basis gelegd voor vertrouwen van de speler om competent te zijn en beter te 
worden. Spelers willen namelijk weten wat er van hen verwacht wordt en wat ze moeten 
doen om een bepaald doel te bereiken of een bepaald resultaat neer te zetten. 
 
Dit betekent dat de BFC-trainer: 
 
- vertrouwen heeft en de hoge verwachtingen (aansluitend op het pygmalion effect) uit naar 
spelers 
- zodanig feedback geeft waardoor het gevoel van competentie bij de speler toeneemt. Deze 
feedback sluit aan op het stimuleren van de groei mindset (Carol Dweck). Concreet: oprecht 
en de feedback geven wanneer het succes wordt toegeschreven aan inzet eerder dan aan 
capaciteiten. 
- relevante persoonlijke doelstellingen per speler stelt 
- optimale uitdaging biedt en leerkansen 
- zorgt voor duidelijk communicatie en positieve aanmoediging 
 
Structuur betekent ook zorgdragen voor een goede teamorganisatie en daarmee 
samenhangende zaken. Dit betekent onder andere duidelijke communicatie over afspraken, 
verwachtingen over aanwezigheid, wassen van kleding, corvee, uitjes, reizen van en naar 
wedstrijden, e.d.  
 
Tevens is de BFC trainer in staat om zelf eventuele ondersteuning te organiseren op 
onderdelen waar zijn eigen vaardigenheden (nog) te kort doen. Voorbeeld: op het moment 
dat de BFC trainer zelf onvoldoende voetbaltechnisch vaardigheid heeft om als voorbeeld te 
dienen, zal hij dit zodanig moeten organiseren dat de spelers dit toch onderwezen krijgen; 
bijvoorbeeld door gasttrainers/spelers. 
 
 

Ø Autonomie ondersteunend 
BFC gaat uit van de natuurlijke, aangeboren neiging van mensen om bezig te gaan met 
dingen die zij interessant vinden. Onder die gerichtheid op groei ligt een fundament van 3 
psychologische basisbehoeftes: autonomie, betrokkenheid, competentie. Een BFC trainer 
sluit op deze 3 behoeftes aan. Betrokkenheid en Competentie (lees bieden van 
gestructureerde context) zijn hierboven beschreven. Strategieën om gevoelens van 
autonomie te bevorderen zijn:  
 

- Bieden van keuze in relevante activiteiten. Indien hierin geen keuzemogelijkheid 
wordt gegeven, verstrekken van uitleg hierover.  

- Geen controlerend taalgebruik, eerder autonomie-ondersteunend taalgebruik 
- Spoort spelers aan om initiatief te nemen en leiderschapsrol aan te nemen 
- Stellen van coachvragen: Wat ging er goed ?, Wat ging er minder goed ?, Waar wil je 

aan werken ? en te focussen op het leerproces. 
 



 
Ø Pedagogische tact (vaardigheid) 

De kwaliteit van de interactie bepaalt de kwaliteit van het pedagogisch klimaat. De omgang 
met de spelers in de groep is een aaneenschakeling van “ pedagogische ogenblikken’. Dit 
zijn momenten waarin de BFC trainer in een ‘ split second’  een beslissing moet nemen. Je 
kunt je als trainer het niet veroorloven al te lang stil te staan bij de afweging wat de meest 
adequate reactie is. Afstemming van het handelen op de behoefte op dat moment (in het nu) 
is essentieel. De ene keer wacht de trainer af, terwijl het volgende moment nodig is dat de 
trainer ingrijpt. Deze ‘ pedagogische tact’ bepaalt de kwaliteit van de interactie. Het is daarbij 
van groot belang dat de trainer weet waarvoor hij staat en waavan hijzelf overtuigd is. Om 
hierin vaardig te zijn, helpt het om kennis te hebben van de meest up-to-date methoden die 
optimale groei en motivatie het meest ondersteunen. 
 
 

Ø Kennis 
Zoals benoemd bij de competentie “ Pedagogische tact” helpt het als de trainer kennis heeft 
van de methoden die het meeste rendement hebben bij het ondersteunen van optimale groei 
en motivatie. De trainer van BFC is daarom onderricht in: 
 
- Pygmalioneffect (verwachtingen / self-fulfilling-prophecy); 
- Growth vv fixed mindset (Carol Dweck) irt tot de eigen overtuigingen; 
- Zelfdeterminatietheorie (onderzoek vanuit de positieve psychologie), de ABC van coaching; 
- De gouden driehoek BFC; 
- Spiegelneuronen/neuroplasticiteit; 
- Werking van het onderbewuste in relatie tot ondersteunen van de autonomie 
 
 


