
Begeleidingsplan kabouters 
 

Eerst begrijpen, dan begrepen worden 

Als je als trainer of coach van kabouters en F-jes iets over wil brengen, moet je de kinderen 

eerst kunnen begrijpen. Ieder kind is verschillend. Maar kinderen zitten wel ongeveer op 

hetzelfde niveau van kijken naar het leven.  

 

Voor kinderen van 4 tot 8 jaar gaat een wereld voor ze open: ze gaan naar school, maken 

vriendjes, gaan op zwemmen en hebben hobby’s. Kortom: de wereld wordt snel groter!  

Bij deze leeftijd/ veranderingen horen ook (het aanleren van) vaardigheden. Een aantal 

voorbeelden van vaardigheden: keuzes maken, opkomen voor  jezelf, concentreren, bewust 

grenzen opzoeken van wat mag en niet mag en oefenen (herhalen van een opdracht totdat je 

het kan).  

 

Omdat er veel gebeurd in korte tijd zit een kind vol vragen en is ook snel moe of afgeleid. 

Daarnaast zitten ze vol eigen/samen bedachte grapjes, onbevangen,  ze zijn spontaan in reactie  

en kunnen ze heel blij of heel verdrietig zijn.  

 

Begeleiding: Routine/Regel/Plezier 

Deze doelgroep kun je het beste spelenderwijs dingen leren. Maar voordat dat kan moet het 

duidelijk zijn wat het kader is. Dit doe je door vaste routines in je training/coaching te 

brengen.  Bedenk dus niet iedere training wat nieuws: begin met basisonderdelen. Wanneer je 

merkt dat de kinderen na een aantal weken gewend zijn, kun je langzaam aan dingen in je 

training/coaching veranderen.  

 

Let wel: laat je start altijd hetzelfde. Daarin leg je de basis voor de komende uren in omgang 

met de kinderen. In deze basis zit altijd direct contact maken (even groeten bij aankomst of 

iets vragen) en daarna het groepscontact (dat kan een praatje zijn over voetbal, doel v/d  

training of iets anders)  

 

Naast de omlijning van de voetbalactiviteit (training of wedstrijd) heb je ook nog de 

leefregels. In de leefregels komt naar voren, hoe jij (en de clubvisie als die er is) het liefst wilt 

dat de kinderen zich gedragen tijdens de activiteiten. Dit kun je bespreekbaar maken in een 

groepsmoment, maar ook tijdens de training: dit is een even belangrijk onderdeel van de 

oefening als de techniek/tactiek aanleren! Voorbeeld: Jij legt de kinderen een oefening uit 

waarin ze moeten afronden. De eerste twee doen precies wat je vraagt, daarna wordt het 

rommeliger. Wat blijkt? Er wordt veel geduwd in de rij en als ze aan de beurt zijn, zijn ze de 

hele oefening alweer vergeten. 

 

Anders dan bij de training van oudere jeugd, begint de uitleg van een oefening met hoe gaan 

we met elkaar om en daarna pas ga je uitleggen hoe je moet passen. 

De jonge kinderen zijn snel uitgeput door concentratiegebrek. Door de korte concentratie en 

de vele gebeurtenissen, zijn ze snel afgeleid. Hou daarom de situaties kort en geef de ruimte 

om bij te komen. Geen pauzes, maar afwisseling tussen intensief en ontspanning. 

   



De lijnen zijn uitgelegd en de spelregels worden redelijk nageleefd. Het is tijd om dingen aan 

te leren! Belangrijk bij het aanleren  voor deze leeftijd is dat ze plezier hebben, want als ze 

plezier hebben met de oefening, kunnen ze zich langer concentreren. Plezier krijg je vooral, 

door te wijzen naar alles wat goed gaat. Daarnaast zijn de opdrachten met een grapje en/of  in 

spelvorm aanraders. Ja mag best corrigeren en bijsturen, maar dan moet je daarna ook 

benoemen of laten zien hoe het wel moet. 

 

Daarnaast moet je met kleine doelstellingen beginnen. Je begint in de F- jes niet met: ze 

moeten met links en rechts de bal in beide hoeken v/d goal kunnen schieten. Je begint met: 

samen ontdekken wat de voet is waar je het beste mee schiet.  Daarna leer je kleine 

doelstellingen maken om bij successen de volgende stap te zetten. 

 

Bij het communiceren met de kinderen, kies bewust positie: voor een groep ga je staan en 

spreek je duidelijk. Met 1 kind ga je op ooghoogte zitten, voor oogcontact.. Daarnaast is het 

leuk om eens te wisselen in hoe je jezelf opstelt. Je kunt op kind-kind niveau gaan praten: Jip 

en Janneke taal. Hiermee maak je heel makkelijk contact, maar daarnaast is het wel belangrijk 

dat je dat niet altijd doet, omdat kinderen je gaan behandelen als een kind! Dus schakel tussen 

volwassene-kind en kind-kind. 

 

SAMENVATTING: 

- Positieve momenten creëren. 

- Ze zijn over het algemeen onbevangen, spontaan en in reactie snel wisselend. Lage 

concentratie. 

- Eerst de spelregels uitleggen, voordat je kunt spelen. 

- Zorg voor een basisroutine in je training. 

- Pas de routine aan, nadat je ziet dat ze het beheersen. 

- Maar verander nooit je start (met altijd een individueel en groepscontact). 

- Begin de oefening vanaf het begin en niet vanaf de uitvoering (voorbeeld: hoe sta ik in 

de rij). 

- Zorg voor afwisseling in intensief en niet intensief. 

- Maak de opdrachten niet te groot en te lang. 

- Plezier ontstaat door: complimenten geven, opdrachten met grapjes en/pof in 

spelvorm. 

- Corrigeren mag, maar probeer het niet te laten overheersen en benoem ook hoe ze het 

wel kunnen doen. 

- Liever kleine successen bij kleine successen dan soms een groot succes/ of grote 

teleurstelling bij grote doelstellingen. 

- Spreek ook een kinderen aan in kindertaal, maar wissel het wel af met volwassen taal. 

- Jij bent degene waar ze tegen op kijken, dus geeft het goede voorbeeld: zowel in 

voetbal, als je gedrag er om heen. 


