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Abstract 

Situering 
Steeds meer groeit de aandacht bij beleidsmakers en praktijkwerkers om sport in te 

zetten in het kader van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jongeren in 

maatschappelijk kwetsbare situaties. Op verschillende manieren proberen 

organisaties sport als middel te gebruiken om hun sociale doelstellingen met jongeren 

te bereiken. Echter, hoewel er een groeiende consensus onder academici heerst dat 

er vooral moet worden gekeken naar de onderliggende mechanismen en de 

omkaderende factoren wanneer men sport gebruikt, blijft er een grote nood aan 

praktische en conceptuele verduidelijking met betrekking tot dit specifieke 

onderzoeksdomein.  

Doelstelling 

Om meer conceptuele helderheid te bieden met betrekking tot de mechanismen en 

factoren die aan de grondslag liggen van hoe sportclubs sport hanteren, onderzocht 

deze studie het onderliggende discours van drie sociaal-georiënteerde sportclubs. 

Methode 
Kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij de program theory van drie sportclubs (Kras 

Sport, Antwerp Wolf Pack Basketball Academy en Slagkracht) via zes 

focusgroepsgesprekken werd blootgelegd, grafisch werd weergegeven in een logisch 

model en via discoursanalyse werd onderzocht. 

Resultaten 
De drie organisaties hanteren sport als middel. Kras Sport en Antwerp Wolf Pack 

Basketball Academy vallen eerder onder de interventionistische sport-plus categorie. 

Slagkracht valt eerder onder de interventionistische plus-sport categorie. Alle drie de 

werkingen gebruiken een andere verhouding tussen hun sportief en extrasportief deel 

om hun vooropgestelde doelstellingen te behalen. 

Conclusie 

De werkingen hanteren eenzelfde discours met betrekking tot de rol van sport maar 

hanteren een andere uitwerking in de praktijk. Hoewel ze een andere uitwerking 

hanteren tonen de resultaten aan dat de drie sportclubs zich op een interventionistisch 

continuüm bevinden tussen sport-plus en plus-sport. Er is nood aan extrasportieve 

componenten zoals de sociale relaties versterken en samenwerkingen met andere 

instanties. 
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Algemene inleiding 

Volgens Kofi Annan, oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties, kan sport een 

rol spelen in het verbeteren van het leven van individuen en volledige 

gemeenschappen. Zo moedigt hij overheden aan om na te denken hoe sport 

systematisch kan ingezet worden om kinderen in armoede en ziekte te helpen (Coalter, 

2008). Dat sport een rol kan spelen in het verbeteren van het leven van individuen en 

gemeenschappen wordt ook aangetoond in verschillende onderzoeken waarbij een 

positief verband wordt geconstateerd tussen georganiseerde jongerensport en de 

positieve gezondheidsuitkomsten, sociale uitkomsten en schooluitkomsten (Fraser-

Thomas, 2005; Kelly, 2012). Sportprogramma’s zijn meer capabel in het aantrekken 

van jongeren, onafhankelijk van sociaal-economische achtergrond, dan andere 

sociaal-culturele werkingen (Haudenhuyse et al., 2013). Hierdoor wordt sport ook vaak 

gezien als een middel om jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties te helpen 

(Kay, 2009; Theeboom et al., 2010; Spaaij, 2009).  

Er worden vele termen gehanteerd voor dergelijke jongeren. Vettenburg levert hiervoor 

een bruikbaar kader. Zij beschrijft maatschappelijke kwetsbaarheid als: ‘diegene die in 

zijn contact met de maatschappelijke instellingen telkens weer vooral te maken krijgt 

met de controlerende en sanctionerende aspecten ervan en minder geniet van het 

positieve aanbod’ (Vettenburg, 1989). Maatschappelijke kwetsbaarheid is een positie 

in de maatschappij, een toestand van een bevolkingsgroep die kwetsbaar is ten 

aanzien van maatschappelijke instellingen (Walgrave, 1996). Specifiek voor deze 

klasse is dat hun belangen minder of niet verdedigd worden, ze weren zich ook niet 

tegen de negatieve stereotypen die hen worden aangeschreven. Hierdoor wordt er 

minder aandacht besteed aan hun specifieke noden en behoeften. Volgens Goris & 

Walgrave (2001) is maatschappelijke kwetsbaarheid een cumulatief en interactief 

proces waarbij het gezag om deel te nemen aan de formulering van maatschappelijke 

waarden en normen ontbreekt.  

Jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties zijn jongeren die leven in gezinnen 

met verscheidene problemen, niet alleen financieel of materieel maar ook relationeel. 

Deze jongeren hebben een grotere kans op een ongunstige schoolcarrière, 

werkloosheid of registratie door politie en justitiële instanties ten opzichte van de 

minder kwetsbare jongeren. Het moeilijke gedrag van deze jongeren is een antwoord 

op hun kwetsbare positie, ze stellen sneller probleemgedrag doordat ze weinig of geen 
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binding hebben met de samenleving. Zij hebben minder te verliezen bij non-conform 

gedrag dan jongeren die meer hebben geïnvesteerd in de maatschappij 

(Vettenburg,1989). 

Sport biedt een positieve en ondersteunende ervaring voor jongeren (Gould & Carson, 

2008; Morris et al., 2003; Sandford et al., 2006) ook verhoogt sport het social kapitaal 

van de jongeren (Kay & Bradbury, 2009; Spaaij, 2012). De sportclub is een plaats waar 

ze waardering, veiligheid, ondersteuning en verzorging krijgen (Haudenhuyse et al., 

2014). Echter sport op zichzelf leidt niet tot herkenbare patronen van ontwikkelingen 

op ontwikkelingsuitkomsten (Coakley, 1998). Ontwikkelingsuitkomsten hangen af van 

een combinatie van factoren (Coakley, 2011; Hartmann, 2003).  

Zo wijzen Hartmann et al. (2011) er op dat wanneer sport een positief effect heeft op 

ontwikkeling dit tot stand komt wanneer sportprogramma’s gestructureerd en met een 

doel systematisch te werk gaan. Sportprogramma’s op zichzelf leiden niet tot 

prosociale uitkomsten en effecten. Dit effect wordt enkel opgewekt onder de juiste 

omstandigheden, met de juiste middelen en met zelfbewuste ontwikkelde en bestuurde 

programma’s. Sport moet gebruikt worden in combinatie met een extra sportief deel 

en investeringen in ontwikkelingsdoelen. Ontwikkeling is bijna onmogelijk te behalen 

in een programma met enkel een sportief luik (Hartmann et al., 2011). Ook 

Haudenhuyse et al. (2013) komt tot dezelfde conclusie. Hij stelt dat de focus van de 

sportprogramma’s ook op structurele factoren, zoals sociaal-economische middelen, 

moet liggen. Deze middelen zijn familiale inkomsten, onderwijs, werk, woonkwaliteit en 

status van de wijk. Verandering kan alleen voorkomen door de deelname in sociaal-

politieke processen (Coalter, 2011; Jennings, 2006). 

Volgens Sandford et al. (2008) staat de positieve sociale relatie tussen de jongere en 

begeleider centraal in het proces van het maximaliseren van de impact van een 

sportprogramma op de positieve ontwikkeling van de jongere. Ook andere 

randvoorwaarden worden onderzocht. Zo stellen Holroyt et al. (2003) dat een gepland 

programma met een kleine groep jongeren, die input geven, veel positiefs kan 

teweegbrengen. Samenwerkingen met scholen, gemeenschapsdiensten en familie 

versterken dit proces. 

Zo beschrijven Hartmann & Kwauk (2011) een dominante en interventionistische 

zienswijze op sport. In de dominante visie bootst sport de gevestigde sociale relaties 



 4 
 

na. Hier gaat de organisatie er vanuit dat wanneer je met sport aan de capaciteiten en 

het gedrag van het individu werkt dat het individu sterker in de maatschappij gaat 

staan. In de interventionistische of radicale visie draagt sport bij tot meer fundamentele 

veranderingen. Hier gaat de organisatie er vanuit dat sport in combinatie met een 

extrasportief deel nodig is om jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities te 

helpen. Empowerment en sociale actie overstijgen het individu. Er wordt gewerkt aan 

de capaciteiten van de jongeren maar via die jongeren wordt er ook gewerkt aan de 

gemeenschap. 

Coalter (2008) deelt de sportprogramma’s op in 3 types. Het eerste type dat 

beschreven wordt door Coalter zijn de traditionele sportprogramma’s met een 

impliciete veronderstelling dat sport inherente ontwikkelingsmogelijkheden biedt voor 

de deelnemers. Het tweede zijn de ‘sport-plus’ programma’s waarbij sport aangepast 

en ingezet wordt samen met een extrasportief deel om het potentieel van de 

vooropgestelde doelstellingen te maximaliseren. Het derde zijn de ‘plus-sport’ 

programma’s waarbij men sport hoofdzakelijk gebruikt als aantrekkings- en 

beloningsmiddel. Dit type programma komt voornamelijk voor bij 

jeugdwerkorganisaties. 

Het doel van deze studie is te onderzoeken hoe organisaties in Vlaanderen die met 

jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties werken sport hanteren. Het 

onderzoek doelt te gaan kijken hoe men denkt dat sport werkt of voordelig kan zijn 

voor de doelgroep. Vaak heerst de populaire overtuiging met simpele 

conceptualisering dat sport werkt zonder randvoorwaarden.  
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Methode 

Onderzoeksdesign 
Het onderzoeksdesign van deze studie is een kwalitatieve analyse volgens de 

discoursmethode (Wetherell et al., 2001). Discoursanalyse onderzoekt de 

conversaties en hun betekenis er achter, op deze manier wordt de ‘program theory’ 

blootgelegd.  

Steekproefgrootte 

Twee focusgroepsgesprekken werden afgenomen bij drie sportclubs in Vlaanderen. 

Sportclubs 
Drie sportclubs in Vlaanderen die werken met een groot aantal jongeren in 

maatschappelijk kwetsbare situaties en daarbij sport aanwenden in het kader van 

specifieke sociale doelstellingen werden geselecteerd: het Slagkracht programma van 

de Uitdaging, Antwerp Wolf Pack Basketball Academy en het futsal programma van 

Kras sport. De selectiecriteria van deze organisaties waren: het werken met jongeren 

in maatschappelijk kwetsbare situaties, de expertise over het onderzoeksdomein en 

de doelstelling om te werken aan de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren.  

Het eerste project is Kras Sport. Kras is een jeugdwerkorganisatie die werkt met 

de Antwerpse jeugd die het moeilijk heeft om aansluiting te vinden bij alles wat er te 

beleven valt in de stad. Kras is voornamelijk te vinden in de buurten waar 

maatschappelijke uitsluiting veelvoorkomend is. Kras Sport is een onderdeel van Kras 

jeugdwerk en is het enige thematische Kras steunpunt. Ze bieden jongens en meisjes 

op een laagdrempelige manier futsal aan. Hun doel is enerzijds de sociale omgeving 

te versterken door te werken rond verschillende thema’s en competenties. Anderzijds 

om jongeren sportief te laten ontwikkelen en hen de mogelijkheid te bieden door te 

stromen naar een regulier sportaanbod en/of door te groeien naar een hoger 

sportniveau. Kras Sport kan niet werken zonder haar partners: de stad Antwerpen en 

haar sportdienst, Buurtsport, Sportantenne, FT Antwerpen en de verschillende 

samenwerkingen met voetbalclubs. 

Het tweede project is Antwerp Wolfpack Basketball Academy, georganiseerd 

door Vzw Sport en muziek in opdracht van Buurtsport Antwerpen. Onder Antwerp 

Wolfpack Basketball Academy valt het basketbalstimuleringsproject en de 

onafhankelijke sportclub die dezelfde naam draagt als de koepelorganisatie. Het 
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basketbalstimuleringsproject werkt samen met verschillende scholen uit 

aandachtswijken en wil de jongeren in een sportief en pedagogisch veilige omgeving 

structureel laten kennismaken met basketbal. Antwerp Wolf Pack Basketball Academy 

is een onafhankelijke sportclub waar jongeren uit aandachtswijken zelfstandig naartoe 

komen om te sporten. De organisatie wil via deze projecten jongeren in 

maatschappelijk kwetsbare situaties met verschillende achtergronden en 

nationaliteiten in Antwerpen gelijke kansen bieden op sportvlak. Er wordt met de 

jongeren gewerkt rond persoonlijke, sociale en sport gerelateerde waarden en 

vaardigheden om tot positieve zelfontplooiing te komen.  

Het derde programma is het Slagkracht project in Genk. De stad wil via een 

preventief beleid werken aan het verhogen van de maatschappelijke weerbaarheid van 

de kinderen en jongeren in Genk. De Uitdaging is een onderneming van de dienst 

sociale zaken die wil samenwerken met kinderen, jongeren en hun omgeving om een 

positief toekomstbeeld te creëren. Het Slagkracht pedagogisch traject is één van de 

ervarings- en begeleidingstrajecten van De Uitdaging. Door een combinatie van sport 

en extrasportieve activiteiten worden verschillende problematieken van de jongeren 

aangekaart. Boksen wordt er onder andere gebruikt om te werken aan de persoonlijke 

ontwikkeling van de jongeren. De nadruk ligt op experimenteel leren en actief 

reviewen. De hoofdpartners van het Slagkracht pedagogisch traject zijn de stad Genk, 

De Uitdaging, Huis van het kind en de verschillende scholen van de jongeren.  

Procedures 

Bij elke sportclub werden twee focusgroepsgesprekken afgenomen. Dit om de 

betrokkenen de kans te geven om tegelijk hun mening te uiten en deze te 

bediscussiëren.  

Het doel van de focusgroepsgesprekken is de ‘program theorie’ (Weiss, 1998) te gaan 

expliciteren. Deze zijn de onderliggende veronderstellingen over de activiteiten en 

resultaten die de sportclubs (op vlak van sociale/bredere doelstellingen) denken te 

genereren. De program theorie wordt visueel voorgesteld door een ‘basic logical 

model’ (Coalter, 2012).  

Tijdens het eerste focusgroepsgesprek werd de doelstelling van de organisatie 

besproken. Elke aanwezige schreef eerst voor zichzelf op wat hij of zij dacht wat de 

doelstelling van de organisatie is en achteraf werden deze gecombineerd tot één 
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doelstelling. Vervolgens werd er gekeken naar de inputs van de organisatie. Onder 

inputs komen de partners, het budget, het profiel van de jongeren, het materiaal en de 

accommodatie. Hierna werden de activiteiten van de organisatie onder de loep 

genomen. Voorbeelden hiervan zijn de trainingen, de extra sportieve activiteiten of de 

individuele begeleiding. 

Tijdens het tweede focusgroepsgesprek werd er gekeken naar de outcomes van de 

organisatie, er werd concreet gezocht wat de organisatie wil bereiken met het project. 

Achteraf werd er een ‘basic logical model’ gemaakt van de organisatie die alles mooi 

in kaart brengt. 

De focusgroepsgesprekken werden opgenomen en vervolgens uitgeschreven. 

Analyse 

De analyse van de data gebeurde via discoursanalyse. Bij discoursanalyse 

veronderstelt men niet dat er een sociale realiteit bestaat die onthuld kan worden, maar 

neemt men aan dat de sociale realiteit geconstrueerd wordt in en door discours (Wood 

& Kroger, 2000). Discours beschrijft de conversaties en de betekenis er achter. 

Validiteit en betrouwbaarheid zijn niet van toepassing bij discoursanalyse. 

Uitkomstmaten 

Primaire uitkomstmaten 

De visie, doelstellingen, inputs, activiteiten en outcomes werden besproken tijdens de 

twee focusgroepsgesprekken. Deze werd in het ‘logic model’ geplaatst (Bijlage 1, 2 & 

3). 

Secundaire uitkomstmaten 

Via discoursanalyse is er onderzocht hoe er juist over sport gesproken wordt. Er werd 

gekeken hoe men sport denkt te hanteren en uiteindelijk ook effectief hanteert. Deze 

zal onder meer weerspiegeld worden in de doelstellingen en in de visie van de 

organisaties. Er werd via discoursanalyse gezocht hoe de organisaties denken dat 

sport werkt, welke assumpties ze hierover maken en welke randvoorwaarden ze nodig 

achten. 
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Resultaten 

1. Visie op sport 
 

a. Kras Sport 

Doelstelling 

Jongens en meisjes in maatschappelijk kwetsbare posities op een laagdrempelige 

manier sport (futsal) aanbieden in een groepssetting, zowel op initiatie- als 

competitieniveau. Enerzijds om hen en hun sociale omgeving te versterken rond 

verschillende thema’s en competenties. Anderzijds om jongeren sportief te laten 

ontwikkelen en hen de mogelijkheid te bieden door te stromen naar een regulier 

sportaanbod en/of door te groeien naar een hoger sportniveau, waarbij ook 

structuurveranderend gewerkt wordt ten aanzien van het regulier sportaanbod. 

Doelgroep 

Kras Sport bereikt met haar aanbod jaarlijks 500 jongeren, 60 hiervan zijn meisjes. De 

kinderen worden opgedeeld in twee groepen: 5 tot 12 jaar en 12+. Meestal blijven de 

jongeren tot 18 jaar in het project. Wanneer ze na het project vrijwilliger worden, blijven 

ze gemiddeld tot 25 jaar. 

Kras Sport beschrijft haar doelgroep als jongeren in een maatschappelijk kwetsbare 

positie. De werking typeert deze jongeren als jongeren met frustraties, lager zelfbeeld 

en minder competenties dan de gemiddelde Vlaamse leeftijdsgenoten. Volgens de 

organisatie is dit lager zelfbeeld te wijten aan een moeilijke schoolloopbaan en slechte 

thuissituatie. Vaak kampen de ouders van deze jongeren met werkloosheid of moeten 

ze als alleenstaande ouder instaan voor het gezin. Ongeveer 20% van de deelnemers 

heeft moeilijkheden om het lidgeld te betalen. Doordat de jongeren minder 

competenties bezitten moeten ze harder werken aan hun eigen competenties om dit 

verschil te kunnen compenseren. Ook wordt in het focusgesprek aangehaald dat de 

deelnemers bepaalde sociale vaardigheden missen. 

De organisatie geeft aan dat de doelgroep lichtelijk verschilt afhankelijk van de wijk 

waar ze vandaan komen. Sommige zijn armer en hebben hierdoor recht op het Omnio-

statuut, waardoor ze een verhoogde tegemoetkoming krijgen. Kras Sport zoekt telkens 

deelnemers via scholen in de wijken waar steunpunten gelokaliseerd zijn of rekenen 

op mond-tot-mondreclame. Het selecteren van scholen gebeurt gevoelsmatig, zo 
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krijgen de scholen gelegen rond sociale woonwijken voorrang. De grote meerderheid 

van de deelnemers heeft een Marokkaanse achtergrond.  

Algemene visie op sport/verwachtingen van sport 

Kras Sport heeft in eerste opzicht sport als doel voor ogen in haar werking. Sport op 

zichzelf brengt voor de deelnemers verschillende positieve uitkomsten teweeg. Zo zijn 

er de fysieke voordelen van het sporten. Ook wordt de groeicapaciteit van de jongeren 

door futsal maximaal aangesproken en gestimuleerd wat kan resulteren in een 

doorstroming naar professionele voetbalclubs indien ze de geschikte talenten bezitten. 

Hiernaast ontwikkelt de algemene gezondheid van de jongeren zich in stijgende lijn. 

Het zaalvoetbalaanbod staat centraal in de werking, hierop wordt telkens verder 

gebouwd. Zo beschrijven ze dat sport een ideaal middel is om een vertrouwensband 

te creëren tussen deelnemer en begeleider. Wanneer deze vertrouwensband er is 

biedt het een mogelijkheid voor de jongere om zijn problemen kwijt te kunnen bij de 

begeleider. De deelnemer heeft op dat moment voldoende vertrouwen om naar de 

begeleider te stappen en rekent erop dat hij hem kan helpen. De begeleider van de 

sportactiviteit neemt een plaats in als mentor en kan fungeren als klankbord voor de 

jongeren. Hij kan voor, na of tijdens de training even de tijd nemen om te praten met 

de jongeren. Indien nodig, achterhalen en bepalen wat juist de moeilijkheden zijn en 

hier specifiek oplossingen voor zoeken. De jongere staat op dat moment open voor 

hulp en advies van een vertrouwenspersoon. De voorkomende problemen kunnen erg 

divers zijn: persoonlijke kwesties, school gerelateerde problemen, thuissituaties of 

vragen rond sportieve activiteiten.  

Sport wordt ook als ‘lokmiddel’ gebruikt, niet alleen voor de jongeren maar ook voor 

de ouders. In de doelstelling wordt aangegeven dat ze de sociale omgeving willen 

versterken, het eerste luik hierin is het gezin. Door de trainingen te organiseren 

ontmoeten verschillende moeders en vaders elkaar. De organisatie geeft zelf aan dat 

dit nu meer gebeurt dan vroeger omwille van een generatiewissel. Ze bereiken 70% 

van de ouders bij initiatie en tussen 70 en 80% bij competitie. Het is opvallend dat de 

oudere groepen minder aanwezigheid hebben van hun ouders. Hier kon geen 

verklaring voor gegeven worden. Door de sportactiviteiten zou het sociaal netwerk van 

de jongeren en ouders verbreden. Het gegeven dat de ouders komen kijken naar de 

trainingen en wedstrijden zou, volgens de werking, een positieve ervaring 
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teweegbrengen tussen ouder en kind. Wat de relatie tussen beiden kan versterken en 

wat kan resulteren in een positiever opvoedingsklimaat thuis. 

Het aanbod van sportactiviteiten zou volgens de organisatoren een sportieve 

succeservaring en plezier voor de jongeren met zich meebrengen. De combinatie van 

sport, succeservaring en plezier kan volgens de deelnemers van het focusgesprek 

leiden tot sociale en psychologische voordelen. De sociale voordelen die worden 

aangehaald zijn vriendschappen sluiten, een deel van de groep voelen, leren omgaan 

met regels, autoriteit en feedback en een positieve sociale ontwikkeling (bv. respect 

voor materiaal). Als psychologische voordelen van de combinatie van sport, 

succeservaring en plezier komen naar boven dat de jongeren meer zelfvertrouwen, 

zelfredzaamheid en zelfreflectie zouden verwerven. Hierdoor kan er een positieve 

identiteitsbeleving teweeg gebracht worden wat ervoor zorgt dat de jongeren minder 

vooroordelen hebben en dat ze sneller vertrouwen krijgen in andere personen.  

Deze sociale en psychologische voordelen zouden op hun beurt de deelnemers op 

lange termijn institutionele competenties moeten opleveren. Zo zouden ze normatiever 

kunnen omgaan met openbare ruimte, school, sportclub, algemeen welzijn en werk. 

Voortvloeiend uit deze voordelen zouden de jongeren positiever kunnen omgaan met 

superdiversiteit. Hierdoor zouden de jongeren een beter toekomstperspectief krijgen 

waardoor ze doelen voor zichzelf kunnen stellen, meer uitdagingen durven aangaan 

en kansen durven nemen. 

Futsal staat doorheen heel de werking centraal. Sport wordt in de eerste plaats 

gehanteerd als doel maar in de tweede plaats ook als middel om hier verschillende 

zaken aan te haken. Sport is telkens de eerste stap, maar de tweede en derde stap 

zijn ook noodzakelijk om tot de gewenste uitkomsten te komen. 

Voorbeeld:  

Stap 1: sport wordt gebruikt als aantrekkingsmiddel en is een manier om de jongeren 

een succeservaring en plezier te laten beleven. 

Stap 2: de jongeren ondervinden verschillende sociale en psychologische voordelen. 

Stap 3: de jongeren verwerven verschillende institutionele competenties. 
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b. Antwerp Wolf Pack Basketball Academy 

Doelstelling 

Jongens en meisjes van kansengroepen in een sportieve en pedagogisch veilige 

omgeving structureel laten kennismaken met basketbal en met hen werken rond 

persoonlijke, sociale en sport gerelateerde waarden en vaardigheden om tot positieve 

zelfontplooiing te komen.  

Doelgroep 

Antwerp Wolf Pack Basketball Academy begeleidt jaarlijks 240 kinderen, 77 hiervan 

zijn meisjes. De focus ligt op kansengroepen in Antwerpen. De grote meerderheid 

heeft een migratieachtergrond en kampt met diverse problemen. Deze problemen 

kunnen financieel, motorisch, gezondheids- of gedragsproblemen zijn. De scholen van 

het basketbalstimuleringsproject worden gekozen op basis van hun ligging in een 

aandachtwijk. De jongeren in het basketbalstimuleringsproject worden geselecteerd 

door de leerkrachten of directeurs. De jongeren van de Wolf Pack basketbalclub 

komen op eigen houtje naar de trainingen en wedstrijden. 90% van de deelnemende 

jongeren kan het inschrijvingsgeld niet betalen en heeft nood aan een verhoogde 

tegemoetkoming.  

Algemene visie op sport/verwachtingen van sport 

Sport op zichzelf brengt verschillende sporttechnische en fysieke voordelen met zich 

mee. Volgens de begeleiders leren de jongeren de fundamentals van basketbal en 

gaat hun gezondheid erop vooruit. 

Sport wordt gehanteerd als aanknooppunt om alle gesprekken te beginnen, zo zal 

bijvoorbeeld een gezonde levensstijl telkens benaderd worden vanuit het oogpunt van 

een topsporter om zo de jongeren te triggeren. Antwerp Wolf Pack Basketball 

Academy verwacht dan ook dat de sportactiviteiten in combinatie met de gesprekken 

over gezondheid de jongeren bewuster maakt over de voordelen van fysieke activiteit 

en gezonde levensstijl. 

Volgens de deelnemers van het focusgesprek zorgt sport ervoor dat de jongeren 

plezier maken in groep. Ook creëert het een vertrouwensband tussen coach/leerkracht 

en deelnemer waardoor de deelnemer makkelijker met zijn of haar problemen zich tot 

de leerkracht zal richten.  

Doordat de jongeren een sportieve succeservaring hebben in het basketbal gaan ze 

meer zin krijgen in sport in het algemeen. Er gaat een verhoogde vraag zijn naar 
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vrijetijdsactiviteiten en een interesse in het georganiseerd sportaanbod. Hierdoor zou 

er een versnelde doorstroom naar reguliere sportclubs komen. 

Tijdens het focusgesprek kwamen ook enkele sociale voordelen van de werking ter 

sprake, de jongeren zouden vriendschappen sluiten en een band opbouwen met de 

begeleiders. De deelnemers worden sociaal vaardiger door de activiteiten van Antwerp 

Wolf Pack Basketball Academy. Ook enkele psychologische voordelen worden 

genoemd, zo zouden de jongeren meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid krijgen. De 

deelnemers van het focusgesprek geven aan dat de jongeren beter kunnen reflecteren 

over zichzelf en dit effectief ook meer doen. De deelnemers zouden meer 

maatschappelijk gewenst gedrag vertonen en een beter toekomstperspectief krijgen 

door de sociale en psychologische voordelen. Deze sociale en psychologische 

voordelen zouden zich niet alleen voordoen door het sportieve luik van de organisatie. 

De extrasportieve activiteiten hebben hier ook een belangrijk aandeel in.  

Ook zouden de jongeren door deze sociale en psychologische voordelen minder 

conflicten hebben op school. Er ontstaat een binding tussen de leerkracht en zijn of 

haar leerlingen waardoor de studenten beter gaan functioneren in de klas. Op lange 

termijn betekent dit dat de jongeren minder absenteïsme zouden vertonen en betere 

leerresultaten zouden halen.  

Het sportieve luik heeft niet alleen een impact op de jongeren. Aangezien de 

leerkrachten de deelnemers ook eens zien in een andere situatie als op school krijgen 

ze een genuanceerder beeld. Leerkrachten geven aan dat ze minder vooroordelen 

hebben en dat de relatie tussen leerling en leerkracht beter is geworden. Ook de 

scholen zouden meer engagement tonen door het project. 

Doordat de kinderen basketbalwedstrijden spelen komen de ouders supporteren. Dit 

zorgt volgens de deelnemers van het focusgesprek voor meer ouderbetrokkenheid en 

een positievere kijk van de ouder op het kind. Dit zou op zijn beurt zorgen voor een 

positiever opvoedingsklimaat thuis. De basketbalwedstrijden zijn ook een plaats waar 

de ouders samenkomen om elkaar te ontmoeten en interculturele contacten opdoen. 

Bij Antwerp Wolf Pack Basketbal Academy wordt sport zowel gebruikt als doel en als 

middel. Ze willen de jongeren laten ontplooien tot de beste basketbalspelers die ze 

kunnen zijn en hen vervolgens laten doorstromen naar professionele basketbalclubs. 

Maar sport wordt ook gehanteerd als middel om een band te creëren tussen deelnemer 
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en begeleider/leerkracht. Deze band in combinatie met de sportieve succeservaring, 

plezier en extrasportieve activiteiten zorgen volgens de organisatie voor de sociale en 

psychologische voordelen die op hun beurt zorgen voor de lange termijnuitkomsten 

(meer maatschappelijk gewenst gedrag, beter schooltraject en beter 

toekomstperspectief). 

c. Slagkracht pedagogisch traject 

Doelstelling 

De maatschappelijke weerbaarheid van jongeren verhogen ten aanzien van 

verschillende contexten zoals het gezin, de school en de vrije tijd door enerzijds het 

werken aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren (sociale vaardigheden en hun 

gedrag) via individuele en groepsactiviteiten die zorgen voor inzichten, 

succeservaringen en het doorbreken van negatieve spiralen. Anderzijds door het 

uitbreiden en versterken van de opvoedingsvaardigheden van de omgeving van de 

jongeren (ouders, leerkrachten).  

Doelgroep 

Per traject nemen 8 tot 12 jongeren deel. Er zijn 2 leeftijdsgroepen mogelijk: van 8 tot 

12 jaar of van 13 tot 15 jaar. Voornamelijk jongens nemen deel aan het traject. 

De jongeren die deelnemen aan het Slagkracht pedagogisch traject kampen met 

sociale en emotionele moeilijkheden. Ze zitten in een negatieve spiraal waardoor ze 

minder aansluiting vinden bij het vrijetijdsaanbod. Voor deelname aan het traject wordt 

er een intakegesprek gehouden waar wordt bepaald of de jongere in staat is tot een 

minimale zelfreflectie en de mate van interesse in de bokssport. 

De gezinssituatie van de jongeren werd beschreven als multi-complex, dit verklaarden 

ze nadien als voornamelijk sociale en economische moeilijkheden. De jongeren 

hebben diverse achtergronden met een oververtegenwoordiging van Turkse en 

Marokkaanse jongeren t.o.v. de algemene samenleving. 

Algemene visie op sport/verwachtingen van sport 

Bij het Slagkracht pedagogisch traject wordt sport gezien als middel om een persoon 

te vormen. 

Katrien: “Voor Abdel maakt het niet uit of die supergoed kan boksen maar het gaat 

erom dat hij sterker wordt dan hij was en dat is heel belangrijk dat het heel duidelijk 

was als sport in functie van persoonlijke ontwikkeling. In functie van uw doelstelling en 
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niet in functie we gaan hier goede sporters maken maar in functie van dat ze een 

sterker persoon worden. En sterker niet fysiek, je snapt wat ik bedoel.” 

Elke deelnemer heeft individuele doelstellingen en gaat deze proberen te 

verwezenlijken doorheen het traject. Sport wordt een platform waar de jongere zijn of 

haar gedrag kan testen en evalueren. De jongeren krijgen meer verantwoordelijkheid 

in de bokslessen naarmate het traject vordert. Zo mogen ze, als ze er klaar voor zijn, 

ook hun leeftijdsgenoten eens les geven. Hier worden ze uit hun comfortzone gehaald 

en kunnen ze het vanuit een ander perspectief bekijken. Dit telkens met aandacht voor 

het gedrag van de jongere. 

Sport wordt als middel gebruikt en niet als doel. Het is niet het doel van de begeleiders 

om professionele boksers te maken van de jongeren. De sociale contacten, 

groepsdynamiek en individuele talententen staan voorop in het traject.  

Pedagogisch traject klinkt weinig aantrekkelijk voor kinderen om te vertellen tegen hun 

leeftijdsgenoten. Wanneer ze kunnen zeggen tegen hun vrienden dat ze gaan boksen 

op maandagavond klinkt dit al veel aanlokkelijker. Sport heeft op deze manier een 

aantrekkingskracht op de jongeren. 

Doordat de jongeren deelnemen aan de sportactiviteiten en hier plezier in hebben 

gaan de begeleiders ervan uit dat dit tot meer sportactiviteit leidt. Het zorgt voor een 

kennismaking en aansluiting met het gezond vrijetijdsaanbod. De jongeren leren de 

regels en basistechniek van het boksen net als ze hun fysiek verbeteren tijdens het 

sporten. Dit zijn de enige uitkomsten die Slagkracht toeschrijft aan sport alleen.  

Sport is een onderdeel van de werking maar volgens de deelnemers van het 

focusgesprek zijn de extrasportieve activiteiten cruciaal om de uitkomsten te 

verwezenlijken. 

Er worden verschillende sociale voordelen aangehaald van de werking, zo ontwikkelen 

de jongeren vriendschappen en krijgen ze vertrouwen in volwassenen. Ook wordt 

aangegeven dat het traject een verhoging van de sociale vaardigheden en 

oplossingsvermogend denken teweeg zou brengen. Een positiever zelfbeeld, meer 

zelfinzicht en zelfcontrole zijn psychologische voordelen die uit het traject naar boven 

zijn gekomen. Deze sociale en psychologische voordelen zouden volgens de 



 15 
 

begeleiders het antisociaal gedrag en de criminaliteit van de deelnemer doen 

verminderen.  

Doordat de ouders betrokken worden bij het extrasportieve deel van het traject gaat 

de werking er vanuit dat de betrokkenheid van de ouders vergroot en dat ze hun 

ouderlijke vaardigheden extra oefenen. De algemene draag- en veerkracht van het 

gezin stijgt. Additioneel krijgen de ouders een positieve ervaring door de aanvaarding 

van support waardoor er een verbeterde toegang tot de hulpverlening voor ouder en 

jongere zou komen.  

Het wekelijkse overleg met school en ouders zorgt voor een versterkte communicatie 

tussen school en gezin maar ondersteunt ook de positieve en motiverende 

vaardigheden van de leerkracht. Dit zou tot minder tuchtprocedures op school, een 

betere binding met de school en minder schoolverzuim voor de leerling leiden. 

Algemeen zouden deze factoren een stabilisatie van de schoolloopbaan 

teweegbrengen. 

Volgens de deelnemers van het focusgesprek dragen al deze voordelen, die 

voortkomen uit de combinatie van het sportief en extrasportief aanbod, bij tot een 

verhoogde maatschappelijke weerbaarheid.  

d. Vergelijking: verschillen/overeenkomsten 

Doelstelling 

Tussen de doelstellingen van de drie sportwerkingen zijn verschillende 

overeenkomsten op te merken. Zo willen ze allemaal werken aan de persoonlijke 

ontwikkeling van jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities. 

Kras Sport en Slagkracht geven hierbij ook aan in hun doelstelling te willen werken 

rond verschillende competenties van de omgeving. Kras Sport geeft specifiek aan 

structuurveranderend te willen werken ten aanzien van het regulier sportaanbod terwijl 

Slagkracht zich meer focust op het gezin en de school. 

Een overeenkomst tussen Kras Sport en Antwerp Wolf Pack Basketball Academy is 

het gegeven dat ze beiden in hun doelstelling optekenen dat ze de jongeren sportief 

willen laten ontwikkelen. 

Bij het futsal project van Kras Sport wordt er veel aandacht besteed aan de 

laagdrempeligheid en is het eerste doel de jongeren te laten sporten. Bij Antwerp Wolf 



 16 
 

Pack Basketball Academy willen ze voornamelijk de deelnemers laten sporten in een 

sportieve en pedagogisch veilige omgeving. De grootste doelstelling van Slagkracht is 

de maatschappelijke weerbaarheid van de jongeren te verhogen. 

Doelgroep 

Als we kijken naar aantallen zien we al onmiddellijk grote verschillen. Kras Sport 

bereikt jaarlijks 500 jongeren (waarvan 60 meisjes), Antwerp Wolf Pack Basketball 

Academy bereikt jaarlijks 240 jongeren (waarvan 77 meisjes) en Slagkracht bereikt 

een gemiddelde van 10 jongeren per traject.  

Ook tussen de leeftijd van de deelnemers zijn verschillen op te merken, zo zijn de 

jongeren in Kras Sport tussen 5 en 18 jaar, bij Antwerp Wolf Pack Basketball Academy 

tussen 10 en 18 en bij Slagkracht tussen 8 en 15. 

De deelnemers van Kras Sport en Antwerp Wolf Pack Basketball Academy komen 

voornamelijk uit Antwerpse aandachtswijken. Bij het Slagkracht pedagogisch traject 

komen de jongeren uit de regio Genk, niet specifiek uit een aandachtswijk. 

Kras Sport geeft aan voornamelijk met Marokkaanse jongeren te werken, Antwerp 

Wolf Pack Basketball Academy verklaart dat veel jongeren uit het project een 

migratieachtergrond hebben en Slagkracht laat weten jongeren te begeleiden met 

diverse achtergronden met een oververtegenwoordiging van Turkse en Marokkaanse 

jongeren tegenover de algemene samenleving. 

Alle drie de werkingen geven aan met jongeren in maatschappelijk kwetsbare positie 

te werken. De financiële problemen waarmee de meerderheid van de jongeren en hun 

ouders kampen is een andere overeenkomst tussen de werkingen. 

Kras Sport schetst net als Slagkracht dat hun deelnemers een moeilijke thuissituatie 

hebben. Het merendeel van de jongeren in Kras Sport kampt ook met een moeilijke 

schoolloopbaan. 

Kras Sport beschrijft de jongeren als jongeren met frustraties, lager zelfbeeld en 

minder competenties dan de gemiddelde Vlaamse leeftijdsgenoot. Bijkomend missen 

ze bepaalde sociale vaardigheden. Antwerp Wolf Pack Basketball Academy deelt mee 

dat hun jongeren worstelen met diverse problemen. Deze problemen kunnen 

financieel, motorisch, gezondheids- of gedragsproblemen zijn. Ook de jongeren die 
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deelnemen aan het Slagkracht pedagogisch traject kampen met sociale en emotionele 

moeilijkheden.  

Slagkracht stelt als enige een voorwaarde aan de deelname van het project, de 

deelnemers moeten in staat zijn tot minimale zelfreflectie. Bij de andere 2 werkingen 

komen geen voorwaarden naar voor tijdens het focusgesprek. 

Algemene visie op sport/verwachtingen van sport 

Er zijn enkele gelijkenissen vast te stellen tussen de verwachtingen die de organisaties 

hebben van sport. Zo vertellen ze alle 3 dat sport zorgt voor een sportieve 

succeservaring waar de jongeren plezier aan beleven, dit leidt op zijn beurt tot een 

interesse voor het reguliere sportaanbod. Ook zijn ze het er over eens dat sport de 

jongeren sporttechnische en fysieke voordelen bijbrengt. De drie werkingen zien sport 

ook als aantrekkingsmiddel voor hun werking.  

Kras Sport verwacht dat de sociale (vriendschap, omgaan met regels en positieve 

sociale ontwikkeling) en psychologische voordelen (meer zelfvertrouwen, meer 

zelfredzaamheid, meer zelfreflectie, positievere identiteitsbeleving en minder 

vooroordelen naar anderen) bij de jongeren toenemen door de combinatie van sport, 

succeservaring en plezier.  

Antwerp Wolf Pack Basketball Academy heeft dezelfde redenering maar betrekt hierbij 

ook hun extrasportief aanbod als voorwaarde om de sociale (vriendschap, band met 

begeleider, veilig voelen en sociaal vaardiger) en psychologische (meer 

zelfvertrouwen, meer zelfredzaamheid en meer zelfreflectie) voordelen te laten 

plaatsvinden. 

Slagkracht gebruikt sport als een middel om de persoon te vormen, sport is een 

platform waar de jongere zijn gedrag kan testen en evalueren. Slagkracht verwacht 

weinig van sport op zich maar in combinatie met hun groot extrasportief aanbod 

verwachten ze dat het verschillende sociale (vriendschap, vertrouwen, toename 

sociale vaardigheden en oplossingsvermogen) en psychologische (positiever 

zelfbeeld, meer zelfinzicht, meer zelfcontrole en probleemoplossend vermogen) 

voordelen teweeg kan brengen.  

Kras Sport hecht veel aandacht aan de vertrouwensband tussen begeleider en 

jongere, ze vertrouwen erop dat deze band de jongeren aanmoedigt om met hun 

problemen naar de organisatie te komen. 
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Antwerp Wolf Pack Basketball Academy gebruikt sport als aanknooppunt. Wanneer 

men een gesprek start over de problemen van de jongeren vertrekt men meestal vanuit 

het oogpunt van sport. Ook worden de leerkrachten van de jongeren in de werking 

betrokken om zo een nauwere band te creëren tussen leerkracht en leerling en 

hierdoor op termijn de schoolsituatie te verbeteren. Slagkracht betrekt actief de ouders 

en leerkrachten in het extrasportief deel van het project om op deze manier de thuis- 

en schoolsituatie van de jongere te kunnen verbeteren. 

Zowel Kras Sport en Antwerp Wolf Pack Basketball Academy verwachten dat de 

aanwezigheid van de ouders op de sportwedstrijden van hun kinderen de 

ouderbetrokkenheid kan verhogen. Dit zou op zijn beurt moeten zorgen voor een 

positiever opvoedingsklimaat thuis.  
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2. Aanbod 

 

a. Kras Sport 
Kras Sport voorziet een futsal aanbod voor 440 jongens en 60 meisjes. Het zijn 

jongeren tussen 5 en 25 jaar die worden opgedeeld qua niveau. Zo zijn er 20 

initiatiegroepen die wekelijks trainen en 16 competitiegroepen die zowel wekelijks 

trainen als wedstrijden spelen. De trainingen worden voornamelijk gegeven door 

vrijwilligers die zelf tijdens hun jeugd hebben deelgenomen aan het project. Deze 

vrijwilligers worden gecoacht en gesuperviseerd door het vast personeel van Kras 

Sport (5,25 VTE of voltijds equivalent). 

Buiten het wekelijks aanbod beschikt Kras Sport ook over een occasioneel aanbod. 

Dit betreft andere jongeren dan tijdens het wekelijks aanbod maar met hetzelfde 

profiel. Zo organiseert Kras Sport een pleintjeswerking waar er jaarlijks in 3 wijken 18 

initiaties worden geven. Ook zijn er jaarlijkse competities op de pleintjes namelijk Street 

soccer en de jeugdhuizencompetitie. Kras Sport gaat ook zelf naar de scholen in 

aandachtswijken, waarbij er 3 sportsessies in 3 scholen worden georganiseerd en 

waar achteraf een tornooi op volgt. De stad Antwerpen organiseert in samenwerking 

met Kras Sport een sportweek waar een mix van alle jeugd van Antwerpen naartoe 

komt doordat de inschrijvingen gebeuren via de stad Antwerpen en Kras Sport haar 

jongeren ook aanmoedigt om zich in te schrijven. 

In de werking beseffen ze goed dat laagdrempeligheid belangrijk is. Met obstakels als 

inschrijvingsgeld, kleren, racisme en sportniveau wordt actief rekening gehouden 

zodat alle jongeren van de doelgroep de kans krijgen deel te nemen aan de activiteiten 

van Kras Sport. Financieel worden verschillende inspanningen geleverd om het 

aanbod open te houden voor iedereen. Zo wordt er geen inkom gevraagd bij de 

wedstrijden en bedraagt het inschrijvingsgeld 60 euro per jaar.  

Buiten het sportaanbod, dat aansluit bij de visie van de organisatie, voorziet Kras Sport 

ook een extrasportief deel voor de deelnemers van het wekelijks aanbod (initiatie- en 

competitiegroepen). Er wordt occasioneel naar film of toneel gegaan en ook grotere 

activiteiten als een tentenkamp in de Ardennen of een uitstap naar Barcelona hebben 

in de voorbije jaren al plaatsgevonden. De extrasportieve activiteiten worden gezien 

als een manier om de groepssfeer te versterken. Ook geeft het de begeleiders de kans 

om de jongeren in een andere context dan het voetbal te zien. Het haalt de jongeren 
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uit hun comfortzone, de voetbaltrainingen die ze gewoon zijn, en forceert ze om te 

functioneren in een andere situatie. Grotere activiteiten zoals uitstap naar Barcelona 

of de Ardennen zou volgens de deelnemers van het focusgroepsgesprek o.a. bijdragen 

tot de leefwereldverbreding van de jongeren. Door deze leefwereldverbreding zouden 

de jongeren beter kunnen reflecteren en kijken naar hun eigen positie. 

Een intensief sportprogramma waar de jongeren gedurende lange tijd naartoe kunnen 

komen is hoofdzaak voor Kras Sport. Het geeft de begeleiders de kans om een band 

op te bouwen met de jongeren en de uitkomsten die ze voor ogen hebben te 

verwezenlijken. Het extrasportief aanbod is in kleine mate aanwezig maar dient 

voornamelijk ter afwisseling van het wekelijks aanbod futsal.  

b. Antwerp Wolf Pack Basketball Academy 
Het sportieve luik van de Antwerp Wolf Pack Basketball Academy bestaat uit twee 

delen. Eerst is er het basketbalstimuleringsproject dat 16 teams uit 9 scholen uit 

verschillende aandachtswijken in Antwerpen omvat. Er zijn 3 coaches die deze 

kinderen in samenwerking met hun leerkrachten trainen. 2 van de 3 coaches hebben 

zelf het basketbalstimuleringsproject doorlopen en kunnen een goed beeld schetsen 

van de doelgroep en hun noden. De teams spelen onderling een competitie die wordt 

geleid door fairplay-coaches. Op het einde van de competitie wordt er een finaledag 

georganiseerd om de winnaar van het seizoen te bepalen. Ook wordt voor deze 

jongeren jaarlijks in de krokusvakantie een sportkamp georganiseerd. Naast het 

basketbalgegeven worden er ook cheerleading trainingen aangeboden aan 

verschillende meisjes uit de klassen van het basketbalstimuleringsproject.  

Het tweede deel omvat de Antwerp Wolf Pack Basketball Academy, dit zijn 4 

opvanggroepen in de verschillende wijken van Antwerpen waaronder 1 meisjesgroep. 

Deze jongeren, afkomstig uit verschillende scholen, komen wekelijks samen om te 

trainen en wedstrijden te spelen in de Vlaamse Basketbal Liga. Vaak stromen de 

jongeren door van het basketbalstimuleringsproject naar de Antwerp Wolf Pack 

Basketball Academy. 

Het sportieve luik sluit aan bij de sporttechnische en fysieke doelstellingen van de 

Antwerp Wolf Pack Basketball Academy. Het traint de basketbalvaardigheden van de 

jongeren en biedt hen een sportieve en pedagogisch veilige omgeving aan om zichzelf 

te ontwikkelen.  
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Maar ook het extrasportief aanbod heeft een invloed op de uitkomsten van het project. 

Zo wordt er elke maand per team/klas een MVP (most valuable person of meest 

waardevolle persoon) gekozen. De leerkrachten, de coaches maar ook de kinderen 

stemmen op wie hen het beste heeft geholpen in die periode of wie belangrijk voor hen 

was. Dat kan iemand zijn die hen tijdens een training, wedstrijd of daarbuiten heeft 

geholpen. Het gaat niet zozeer om een goede speler maar iemand waar ze veel steun 

aan hebben gehad. De maandelijkse keuze van MVP doet de jongeren nadenken over 

anderen en over zichzelf omdat ze telkens een motivatie moeten geven waarom ze 

voor die persoon kiezen. Volgens de deelnemers van het focusgesprek zou dit de 

jongeren aansporen om zelf goed gedrag te stellen en anderen te helpen. Ze willen 

MVP worden en weten dat ze dit kunnen behalen door het team centraal te stellen. 

Het positief versterken van goed gedrag wordt hier benadrukt.  

Van de Antwerp Giants, basketbalclub in de eerste nationale competitie in België, krijgt 

het basketbalstimuleringsproject jaarlijks enkele tickets om met de jongeren naar hun 

wedstrijden te komen kijken. Dit zou voor leefwereldverbreding van de jongeren zorgen 

wat op zijn beurt bijdraagt tot de sociale en psychologische voordelen. 

Bij Wolf Pack Basketball Academy worden jaarlijks 5 evaluatiemomenten van twee uur 

ingelast. Hier komen voornamelijk de problemen van de jongeren aan bod. Op deze 

momenten kunnen ze praten over hun thuis- of schoolsituatie of vragen voor een 

specifiek probleem. Indien nodig, een doorverwijzing naar personen of organisatie met 

meer expertise voor verdere hulpverlening en opvolging.  

Zowel het sportief als extrasportief aanbod van Antwerp Wolf Pack Basketball 

Academy sluit aan bij de doelstelling en verwachtingen van de organisatie. Het voorziet 

een aanbod gedurende een jaar en doordat de leerkracht doorheen het traject de 

leerlingen actief mee begeleidt, ontstaat er een band. De organisatie voorziet een 

sportieve en pedagogisch veilige omgeving waar de jongere zich op sportief vlak 

maximaal kan ontwikkelen. Deze voorwaarden vertalen zich in sociale en 

psychologische voordelen die op hun beurt voor een beter schooltraject en meer 

maatschappelijk gewenst gedrag zorgen. 
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c. Slagkracht 

Het Slagkracht pedagogisch traject is een project waarbij de jongeren elke 

maandagavond gedurende 10 weken naar de Uitdaging in Genk komen. Naast deze 

10 maandagavonden wordt er ook één meerdaagse georganiseerd. Het traject is een 

afwisseling van bokstrainingen, outdoor methodieken en vrijetijdsactiviteiten. 

Gedurende het project worden er 10 bokslessen gegeven door Abdel Wahhabi, de 

sportpedagogische begeleider bij de Uitdaging. Er zijn 4 VTE’s nodig om het traject 

mogelijk te maken.  

Abdel leert de jongeren basistechnieken van het boksen aan en laat ze af en toe een 

les zelf geven om hen uit hun comfortzone te halen. Boksen neemt 50% van de 

sportactiviteiten in, de andere 50% zijn spelvormen en outdoor methodieken. Deze 

kunnen ladderspelen, bosspel of andere groepsactiviteiten zijn en variëren van traject 

tot traject.  

Slagkracht zet heel hard in op het extrasportieve aanbod. Dit neemt 30% van het 

project in. Per deelnemer vinden een tiental individuele gesprekken plaats. Eerst wordt 

er een intakegesprek gehouden om te definiëren met welke de problemen de jongere 

kampt en wat de doelstellingen zullen zijn van het project. De gesprekken die hierna 

volgen zijn afgestemd op maat van de deelnemer en niet te veralgemenen voor alle 

deelnemers.  

Bij de groepsactiviteiten nemen reflectiemomenten 30% van de tijd in beslag. Hier 

wordt actief gekeken naar hoe de jongeren zich gedragen en hoe dit gedrag reflecteert 

op anderen. De begeleider benoemt dit gedrag tijdens de individuele en 

groepsgesprekken om te verifiëren hoe de jongere zich erbij voelt. 

Elke week voorziet men per kind een evaluatie in overleg met de ouders of opvoeders 

en leerkrachten. Hier bespreekt men de vorderingen alsook het gedrag dat de 

deelnemer thuis of op school vertoont. 

Tijdens de individuele gesprekken worden de individuele werkpunten van de jongere 

bepaald en besproken. De thema’s die het meest aan bod komen zijn samenwerking, 

zelfbeheersing, zelfvertrouwen, afspraken nakomen, communicatie, taalgebruik, inzet, 

houding en engagement. Relationeel leren wordt gehanteerd binnen Slagkracht, de 

groep dient als middel gebruikt om te reflecteren en fungeert als plaats om nieuw 

gedrag te oefenen.  
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Om twee dagen intensief bezig te kunnen zijn met de jongeren organiseert Slagkracht 

in het midden van het traject een weekend voor de deelnemers. Tijdens dit weekend 

worden ook twee bokssessies georganiseerd door Abdel. Het weekend heeft als doel 

de groeiruimte te vergroten en de deelnemer de kans te geven om te oefenen wat hij 

de voorbije weken heeft geleerd in het traject. De jongere uit zijn vertrouwde omgeving 

halen optimaliseert zijn leerkansen volgens de deelnemers van het focusgesprek. 

Op het einde van het traject is een toonmoment gepland waarbij de jongere in de 

bloemetjes wordt gezet voor zijn verwezenlijkingen tijdens het traject. De deelnemer 

krijgt een positieve bevestiging voor al wat hij goed heeft gedaan. Er wordt niet 

gefocust op de negatieve maar op de positieve dingen. Het toonmoment symboliseert 

ook het overgangsmoment van het traject naar andere contexten. 
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d. Vergelijking: verschillen/overeenkomsten 

Kras Sport en Antwerp Wolf Pack Basketball Academy hebben een gelijkaardig 

aanbod dat overwegend bestaat uit een sportief luik. De jongeren blijven bij beide 

werkingen gedurende verschillende jaren aangesloten. Bij het 

basketbalstimuleringsproject kiezen ze voor een traject van één jaar, zonder garantie 

dat de deelnemers het volgende jaar met een andere klas kunnen deelnemen. Vaak 

stromen de deelnemers van het basketbalstimuleringsproject door naar de Antwerp 

Wolf Pack Basketball Academy. 

Antwerp Wolf Pack Basketball Academy beschikt over een extrasportief aanbod in de 

vorm van het MVP project. Dit wordt gebruikt om na te denken over het gestelde 

gedrag tijdens en naast de sportieve activiteiten. Ter bevordering van de 

leefwereldverbreding organiseert men ook enkele uitstappen.  

Het Slagkracht pedagogisch traject duurt slechts 3 maanden maar focust zich 

voornamelijk op de extrasportieve activiteiten. Deze zijn individuele gesprekken, 

groepsgesprekken met de jongeren, ouders of leerkrachten, evaluatiemomenten en 

het toonmoment. Het last in elk traject ook een weekend in om intensief met de 

jongeren te kunnen werken. De extrasportieve activiteiten benut men om te praten over 

het gedrag dat de jongeren stellen tijdens de sportactiviteiten. Deze sportactiviteiten 

omvatten 10 bokstrainingen en 10 vrijetijdsactiviteiten zoals ladderspelen of typische 

spelen uit de jeugdbeweging. 

Bij Kras Sport worden de extrasportieve activiteiten eerder gezien als bijkomstig en 

enkel nodig om de groepssfeer te versterken. Het geeft de begeleiders de kans om de 

jongeren ook in een andere situatie te zien als het futsal. 

Het aanbod van elke werking is verschillend en gevarieerd. Elk zetten ze hun sportief 

en extrasportief aanbod anders in voor het behalen van de vooropgestelde 

doelstellingen. 
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3. Samenwerkingen  

 
Kras Sport is een onderdeel van het jeugdwerk. De gewone administratie, 

boekhouding, locatie en inhoudelijke ondersteuning worden allemaal uitgevoerd vanuit 

vzw Kras Jeugdwerk. De expertise en ervaring hebben een toets van jeugdwerk. Kras 

Sport krijgt zijn financiën via vzw Kras. Sportdienst en stad Antwerpen hebben samen 

met Kras Sport de Antwerpse sportweek georganiseerd. Sportantenne zorgt voor 

promotie in de wijken waar Kras Sport aanwezig is en leidt jongeren naar de werking. 

Ft Antwerpen is de overkoepelende sportfederatie waarin Kras Sport met zijn 

futsalaanbod is aangesloten. De reguliere sportclubs en Kras Sport opereren in 

samenwerkingsverband om de talentvolle jongeren door te laten stromen naar de 

sportclubs. Naar de federatie en sportclubs toe geven ze aan sensibiliserend te werken 

rond hun doelgroep. 

Antwerp Wolf Pack Basketball Academy wordt georganiseerd door de vzw Sport en 

Muziek in opdracht van Buurtsport Antwerpen. Hiervan krijgen ze alle expertise, 

financiële middelen en ervaring aangeboden. Het existeren van een samenwerking 

met de lokale scholen voor het basketbalstimuleringsproject inspireert de 

geïnteresseerde klassen om in te schrijven voor het project. 

Slagkracht wordt georganiseerd door De Uitdaging, welke een grote pedagogische 

achtergrond en expertise bezit. Ze werken samen met het Huis van het Kind (O3) voor 

vergaderzalen en tolken, met de scholen van de jongeren om binding te kunnen 

creëren tussen leerkracht/school en leerling en de stad Genk voor financiële steun. 
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Discussie 
 

Bespreking resultaten 
Vanuit de resultaten kan worden vastgesteld dat de sportclubs met betrekking tot hun 

verwachtingen ten aanzien van sport, sport beschouwen als een cruciale component 

in hun werking. De drie werkingen hanteren sport vanuit eenzelfde discours.  

De zienswijzen die werden besproken in de resultaten kunnen gespiegeld worden aan 

de werken van Hartmann & Kwauk (2011) en Coalter (2008). Ze bieden een houvast 

en verstrekken een kader om de resultaten in te duiden. Ondanks het feit dat het niet 

altijd vanzelfsprekend is om een organisatie toe te wijzen binnen een categorie van 

een bepaalde typologie tonen de resultaten aan dat de drie sportclubs zich binnen een 

interventionistische sport-plus of plus-sport categorie bevinden. 

Kras Sport valt eerder onder de interventionistische sport-plus categorie, waarbij ze 

sport in de eerste plaats hanteren om de jongeren hun sportieve capaciteiten te 

verhogen. In de tweede plaats wordt sport gebruikt als aantrekkingsmiddel en middel 

om een band te creëren tussen begeleider en deelnemer. De werking gaat ervan uit 

dat sport verschillende ontwikkelingsmogelijkheden biedt voor de deelnemers. Het lijkt 

dat Kras Sport niet volledig zit ingebed in de visie van Kras Jeugdwerk, die eerder 

onder de categorie plus-sport valt. Men biedt sport aan en werkt vandaar uit aan het 

individu. De andere steunpunten van Kras zijn meer gericht op sociale actie, nadenken 

over beleid en overleg wijkraad. Het is niet duidelijk welke bruggen Kras Sport juist 

maakt naar de andere steunpunten. Wanneer deze bruggen gemaakt worden kunnen 

de jongeren in andere aspecten, zoals schoolsituaties, ondersteund worden. Kras 

Sport spendeert het grootste deel van de tijd en inputs aan het aanbieden van sport. 

Vanuit de voordelen van het jeugdwerk en sport gaan ze er vanuit dat de werking het 

individu tot positieve zelfontplooiing laat komen. 

Antwerp Wolf Pack Basketball Academy is eerder een interventionistisch sport-plus 

programma. De organisatie schakelt een klein extrasportief deel in om de 

vooropgestelde doelen te behalen maar steunt voornamelijk op het sportief aanbod. 

Het wil met de jongeren werken rond verschillende waarden en ze tot positieve 

zelfontplooiing laten komen maar werkt daarnaast ook actief samen met de scholen. 

Het betrekt leerkracht en school om een betere relatie tussen deelnemer en leerkracht 

te bekomen. Zo ontmoeten de leerkrachten en leerlingen elkaar in de niet schoolse 
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context. De organisatie werkt ook sensibiliserend naar de scholen van de deelnemers 

toe.  

Het Slagkracht pedagogisch programma valt eerder onder de categorie 

interventionistisch plus-sport programma, het wil de maatschappelijke weerbaarheid 

van de jongeren verhogen door middel van pedagogische activiteiten, waaronder veel 

sport. Ze focussen zich hierbij niet alleen op het individu maar betrekken de volledige 

omgeving. Zo worden ouders en leerkrachten actief betrokken bij het traject om zo 

maximaal mogelijk positieve uitkomsten te behalen. Het Slagkracht pedagogisch 

traject wordt georganiseerd vanuit de pedagogische achtergrond van de Uitdaging.  

De aanpak van alle drie de werkingen ligt in de lijn van Haudenhuyse et al. (2014) die 

beschrijft dat de sportclub een plaats moet zijn waar jongeren waardering, veiligheid, 

ondersteuning en verzorging kunnen krijgen. Ook de band tussen begeleider en 

deelnemer is erg belangrijk, zoals beschreven door Sandford et al. (2008) en Draper 

& Coalter (2013). De drie sportclubs zetten hier dan ook stevig op in om een dergelijke 

ondersteunende en zorgzame band te creëren.  

Verschillende auteurs (Coakley, 2011; Hartmann et al., 2011; Haudenhuyse et al., 

2013) beschrijven daarenboven dat sport op zichzelf niet tot prosociale uitkomsten en 

effecten leidt maar dat een dergelijke aanpak via sport nood heeft aan een extrasportief 

deel dat afgestemd is op het sportief aanbod.  

Ten slotte, los van de sport en niet sport componenten (Hartmann, 2011), mag niet 

over het hoofd worden gezien dat er ook structurele factoren zijn, zoals de sociaal-

economische achtergrond van jongeren, die ervoor zorgen dat jongeren zich op de 

eerste plaats sociaal uitgesloten zien. 

Daarom zijn beleidsmaatregelen zoals het investeren in sociaal beleid, armoedebeleid, 

sociaal werk, jeugdwerk, onderwijs, werk, woonkwaliteit en status van de wijk nodig 

om de maatschappelijke weerbaarheid van de jongeren te verhogen. Verandering kan 

alleen voorkomen door de deelname in sociaal-politieke processen (Coalter, 2011; 

Jennings, 2006). Dit zijn zaken waar sportclubs nauwelijks tot geen invloed op kunnen 

hebben. Toch proberen de sportclubs op specifieke domeinen de relaties van jongeren 

met verschillende instituten te verbeteren met de bedoeling op lange termijn de positie 

van de jongeren te verbeteren. Kras Jeugdwerk (waarbinnen sport) probeert jongeren 

te versterken, sociale beleidsadviezen te creëren en druk te zetten op beleidsmakers. 



 28 
 

Ze steunen op het ‘youth engagement framework’ door de jongeren aan te zetten tot 

vrijwilligerswerk en sociale actie. Antwerp Wolf Pack Basketball Academy zet in op 

verbeterde schoolrelaties en inclusieve clubwerking. Slagkracht zet vooral in op het 

individu, de relaties met school en ouders. 

Beperkingen studie 
De focusgesprekken werden enkel gehouden binnen de organisatie, geen ouders, 

leerkrachten of deelnemers werden betrokken. 

In vergelijking met individuele interviews is er minder controle over het verloop van het 

gesprek. Elk individu komt hier ook minder aan bod. Het is mogelijk dat de 

groepsdynamiek het gesprek verstoort waardoor de analyse moeilijker wordt. Het 

eindresultaat hangt dan ook af van het de capaciteiten van de moderator.  
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Conclusie 

 
Het doel van deze studie was het onderliggende discours van drie sociaal-

georiënteerde sportclubs bloot te leggen met betrekking tot de rol van sport. De 

werkingen hanteren eenzelfde discours met betrekking tot de rol van sport maar 

hanteren een andere uitwerking in de praktijk. Hoewel ze een andere uitwerking 

hanteren tonen de resultaten aan dat de drie sportclubs zich binnen een 

interventionistische (Hartmann & Kwauk, 2011) sport-plus of plus-sport categorie 

(Coalter, 2008) bevinden. 

Kras Sport hanteert net zoals de andere werkingen sport als middel, het wil de 

jongeren sportief laten ontwikkelen om ze dan door te laten stromen naar de 

professionele sportclubs. De organisatoren geloven dat de combinatie van sport, 

succeservaring en plezier de jongeren verschillende sociale en psychologische 

voordelen oplevert. Om verdere begeleiding en lange termijnuitkomsten met de 

jongeren te verwezenlijken steunt Kras Sport voornamelijk op de relatie tussen 

begeleider en deelnemer. 

Antwerp Wolf Pack Basketball Academy wil net zoals Kras Sport haar jongeren sportief 

maximaal laten ontwikkelen maar schrijft de sociale en psychologische voordelen van 

haar werking niet alleen toe aan haar sportief aanbod. Zo wordt er aangegeven dat het 

extrasportief aanbod ook een invloed heeft op deze voordelen. Antwerp Wolf Pack 

Basketball Academy betrekt actief de leerkrachten in het basketbalstimuleringsproject 

om zo de band te versterken tussen leerling en leerkracht. Hierdoor gaat de werking 

er vanuit dat het schooltraject van de jongeren op lange termijn zal verbeteren. 

Het Slagkracht pedagogisch traject hanteert sport als middel een middel om een 

persoon te vormen. Sport wordt een platform waar de jongere zijn of haar gedrag kan 

testen en evalueren. De sociale contacten, groepsdynamiek en individuele talententen 

staan voorop in het traject. Slagkracht ziet haar groot extrasportief aanbod als cruciaal 

om de vooropgestelde uitkomsten te verwezenlijken. Het traject betrekt actief de 

ouders en leerkrachten om zo de opvoedingsvaardigheden van de omgeving van de 

jongeren te versterken.  
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Aanbevelingen  

Voor volgende onderzoeken kan het waardevol zijn om te gaan kijken of de uitkomsten 

die de organisaties vooropstellen zich wel degelijk worden bereikt bij de deelnemers. 

Ook kan het interessant zijn om de omgeving te betrekken bij het onderzoek, om zo 

de standpunten van de leerkracht, ouders of deelnemers te exploreren. Hierdoor 

kunnen de logic models met onderliggende program theory verder verfijnd worden. 

Een dergelijke kwantitatief onderzoek gebeurt effectief in de doctoraatstudie van Drs. 

Zeno Nols ‘The impact of sports on young people in super-diverse urban contexts’. 

Deze masterproef past in het kader van zijn doctoraatstudie. 
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Inputs
Outputs -

Activities/actions
Outcomes (initial) Outcomes (intermediate)

Outcomes (long-
terms/strategic)

Hoofdpartners: 

 Vzw Kras Sport 

 Verschillende 

partners: o.a. stad 

Antwerpen, sport-

dienst, Buurtsport, 

Sportantenne, FT 

Antwerpen, sport-

clubs 

Kras Sport (KS) 

Futsal 

Voor jongens (440) en in 

mindere mate meisjes (60)  

Leeftijd 5-12 en 12+ jaar 

Tot +-25 jaar voor 

vrijwilligers 

€316.000 (personeel) 

Hoofdleveranciers 

 Kras Sport 

Gericht: mond-aan-mond, 

initiaties op pleintjes, 

scholen binnen 

aandachtswijken 

Jongeren: 

 In maatschappelijk 

kwetsbare positie 

 Met moeilijke 

schoolloopbaan 

 Laag zelfbeeld 

Gezinscontext: 

 Kwetsbaar: werkloos-

heid, alleenstaand, …  

 Vnl. Marokkaans 

 Moeilijkheden lidgeld 

(20%) 

Doelstelling ‘Kras Sport’: jongens en meisjes in maatschappelijk kwetsbare posities op een laagdrempelige manier sport (futsal) aanbieden in een groepssetting, zowel op initiatie- als competitieniveau. 

Enerzijds om hen en hun sociale omgeving te versterken rond verschillende thema’s en competenties. Anderzijds om jongeren sportief te laten ontwikkelen en hen de mogelijkheid te bieden door te 

stromen naar een regulier sportaanbod en/of door te groeien naar een hoger sportniveau, waarbij ook structuurveranderend gewerkt wordt ten aanzien van het regulier sportaanbod. 

Competitie- (16) en 

initiatiegroepen (20): 

 Trainingen 

 Wedstrijden (comp.) 

Financiering voor: 

 Personeel (5,25 VTE) 

 Organisatie aanbod 

 Vrijwilligersvergoeding 

 Sporthallen en ruimte 

 Sportmateriaal 

 Extrasportieve act. 

Extrasportieve activiteiten 

 Bv. kamp, film, toneel, 

EK Futsal, Barcelona, 

zee (meisjes), …  

 Vrijwilligerswerking 

 

Sportief ontwikkelen 

Mentoring/coaching 

 Pedagogisch: praten, 

jongeren laten 

reflecteren, onder-

steuning m.b.t. 

randvoorwaarden 

 Werken met ouders 

 Werken met clubs 

Betere relatie tussen 

ouder en kind (trots) 

Occasioneel aanbod 

(andere jongeren, zelfde 

profiel):  

 Pleintjeswerking  

(3 wijken, 18 initiaties) 

 Scholen: 3 sessies in 3 

scholen + toernooi 

 Street soccer 

(9 pleintjes, comp.) 

 Jeugdhuizencomp. 

 Sportweken 

Pos. ervaring ouders (kind) 

 

Positiever 

opvoedingsklimaat (thuis) 

Sociale activering 

Beter 

toekomstperspectief: 

uitdagingen aangaan en 

kansen nemen 

Positief omgaan met 

superdiversiteit 

Sporttechnische voordelen 

(bv. beter in futsal) 

Pos. beeldvorming bij 

clubs en bond 

Interesse/motivatie in 

(georganiseerde) sport 

Jongeren hebben plezier 

(sportieve succeservaring) 

Toename kennis, 

capaciteit en wil om 

activiteiten te begeleiden 

binnen jeugdwerk 

 

Engagement ouders in 

aanbod 

 

Jongeren nemen deel aan 

activiteit 

 

Psychologische voordelen 

 Meer zelfvertrouwen 

 Meer zelfredzaamheid 

 Meer zelfreflectie 

 Positieve 

identiteitsbeleving 

 Minder vooroordelen 

en andere begrijpen/ 

vertrouwen 

Sociale voordelen 

 Vriendschappen 

maken (deel v. groep) 

 Band opbouwen met 

begeleider(s) 

 Omgaan met regels, 

autoriteit, feedback 

 Positieve sociale 

ontwikkeling (bv. 

respect materiaal) 

Leefwereldverbreding 

Ouders uit soc. isolement 

 

Verbreding sociaal 

netwerk jongere/ouders 

Meer sportactiviteit 

Interesse in begeleiden 

van activiteiten 

Toename aantal 

vrijwilligers/coaches 

 

Fysieke voordelen (bv. 

gezondheid) 

Hulp en advies krijgen 

 

Institutionele 

competenties (openstellen 

en omgaan) t.a.v. 

openbare ruimte, school, 

sportclubs, werk, welzijn, 

… (jongeren en ouders) 

Duurzame relatie tussen 

jongeren en jeugdwerkers 

Sportclubs meer 

toegankelijk 
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Inputs
Outputs -

Activities/actions
Outcomes (initial)

Outcomes 
(intermediate)

Outcomes (long-
terms/strategic)

Hoofdpartners: 

 Vzw Sport en Muziek 

 Buurtsport A’pen (BA) 

 Lokale scholen 

Twee programmamodules: 

1) Basketbalstimulerings-

project (BSP) 

Jongens en meisjes  

Leeftijd 9-13 jaar 

€35.000 per jaar 

Hoofdleveranciers 

 Vzw Sport en Muziek 

2) ‘Antwerp Wolf Pack’ 

(AWP) 

Jongens en meisjes  

Leeftijd 10+ 

Eigen club, twee teams , 

zowel recreatief als in 

competitie  

Hoofdleveranciers 

 Vzw Sport en Muziek 

Selectie van de scholen 

 

16 teams uit 9 scholen uit 

aandachtswijken of school 

met kansengroep (250 lln). 

Leerkrachten kunnen 

intekenen. 

Samen gefinancierd door 

BA en scholen, leerlingen 

betalen kleine bijdrage.  

Bereikte jongeren, vooral: 

 Aandachtswijken 

 Migratieachtergrond 

 Diverse problemen 

Doelstelling ‘Antwerp Wolf Pack Basketball Academy’: jongens en meisjes van kansengroepen in een sportieve en pedagogisch veilige omgeving structureel laten kennismaken met 

basketbal en met hen werken rond persoonlijke, sociale en sportgerelateerde waarden en vaardigheden om tot positieve zelfontplooiing te komen.  

1) Basketbalstimulering:  

 Trainingen 

 Competitie (met fair 

play coach) 

 Finaledag 

Financiering voor: 

 Organisatie aanbod 

 Trainers/fair play 

coaches 

 Huur accommodatie 

 Sportmateriaal 

 Extrasportieve act.  

Extrasportieve activiteiten 

Voor BSP  

 Medelln supporteren 

 Bezoek Giants 

 MVP per team 

Voor AWP 

 Bezoek BIS Foyer 

 Lezing(en) 

 Project Bolivia 

(straatkinderen) 

Sporttechnische 

voordelen: Fundamentals 

basket en 

wedstrijdvormen 

 

Psychologische voordelen 

 Meer zelfvertrouwen 

 Meer zelfredzaamheid 

 Meer zelfreflectie 

Meer basketspelers 

Talentontwikkeling 

2) ‘Antwerp Wolf Pack’: 

 Opvanggroep 

 Jaarlijkse stagekamp 

voor jongeren met 

interesse in coaching 

 Eigen club jongeren 

(vrijwilligerswerk) 

 
Mentoring / coaching 

 Filosofie in omgaan 

met jongeren  

vertrouwen en respect 

 LK aanwezig/coacht  

vertrouwensband 

 Evaluatiemomenten 

 Hulp/ondersteuning 

 

Jongeren nemen deel aan 

de activiteit 

Sociale voordelen 

 Vriendschappen 

maken 

 Band opbouwen met 

begeleider(s)  

 Veilig voelen 

 Sociaal vaardiger 

Toename van aantal 

jongerencoaches 

Leefwereldverbreding 

Toekomstperspectief 

(talenten, sportief, 

schoolkeuze, …) 

Beter schooltraject 

 Klimaat/welbevinden 

 Minder absenteïsme, 

waterval, uitval 

 Betere relatie leerling-

leerkracht 

 Focus LK op onderwijs 

 Betere leerresultaten 

 Minder vooroordelen 

bij LK / school 

 Meer engagement 

scholen 

Positiever 

opvoedingsklimaat (thuis) 

Maatschappelijk 

engagement en solidariteit 

 Binnen het project 

 Buiten het project 

Meer maatschappelijk 

gewenst gedrag 

Minder conflict klas 

Meer binding lln 

Beter functioneren lln 

Meer Ouderbetrokkenheid 

Pos. kijk ouder op kind 

(Interculturele contacten 

tussen ouders) 

Interesse in 

(georganiseerde) sport 

Bewuster over voordelen 

fysieke activiteit en 

gezonde levensstijl 

Ouders supporteren 

Snellere doorstroom naar 

clubs 

Interesse in begeleiden 

van activiteiten 

Toename kennis, 

capaciteit en wil om 

activiteiten te begeleiden 

Toename vraag naar 

activiteiten 

Fysieke voordelen (bv. 

gezondheid) 

 Meer sportactiviteit 

Jongeren hebben plezier 

(sportieve succeservaring) 
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Verhoogde 

maatschappelijke 

weerbaarheid 

 

 

 

 

Inputs
Outputs -

Activities/actions
Outcomes (initial) Outcomes (intermediate)

Outcomes (long-
terms/strategic)

Hoofdpartners: 

 Stad Genk 

 De Uitdaging 

 Huis van het Kind (O³) 

 Scholen 

1 programmamodule: 

‘Slagkracht’ 

Duur traject: 3 maanden 

Voornamelijk jongens 

8 tot 12 jongeren 

Leeftijd 8-12 en 13-15 jaar 

Budget: 4VTE + werking 

 Pedagogisch team 

 Groepsactiviteiten 

Gratis deelname 

Hoofdleveranciers 

 De Uitdaging 

 

Selectie van jongeren: 

- Afh. van aanmeldingen 

- Intakegesprekken 

- Jongeren moeten 

minimale zelfreflectie en 

boksinteresse hebben 

Voornamelijk jongeren: 

 Sociaal/emotionele 

moeilijkheden 

 In negatieve spiraal 

 Minder aansluiting 

vrijetijdsaanbod 

Gezinscontext: 

 Diverse achtergronden 

 Soms multi-complex 

 

Doelstelling ‘Slagkracht’: de maatschappelijke weerbaarheid van jongeren verhogen ten aanzien van verschillende contexten zoals het gezin, de school en de vrije tijd door enerzijds te werken aan de 

persoonlijke ontwikkeling van jongeren (sociale vaardigheden en hun gedrag) via individuele en groepsactiviteiten die zorgen voor inzichten, succeservaringen en het doorbreken van negatieve spiralen. 

Anderzijds door het uitbreiden en versterken van de opvoedingsvaardigheden van de omgeving van de jongere (ouders, leerkrachten).  

Boksen (50% v. groepsact) 

 Trainer + begeleiding 

 10 bokstrainingen 

 jongeren geven lesje 

 Trainer = technisch, 

begeesteren, interesse 

in jongeren 

Financiering voor: 

 Personeel 

 Activiteiten 

 Infrastructuur 

 Transport/vervoer 

 Sportmateriaal/ -kledij 

Extrasportieve activiteiten 

 Individueel 

 Afsluitactiviteit p.p. 

 Groepswerking 

 10 groepsactiviteiten 

 Kennismakingsdag 

 Weekend  

 Toonmoment  

ouders en LK aanwezig 

Jongeren nemen deel aan 

de activiteit 

 

Stabilisatie 

schoolloopbaan 

Mentoring / coaching 

 Individueel maatwerk 

 Vragenlijst(en) (+11j) 

 Gesprekken (+-10 p.p.) 

 Doelen formuleren 

 Groepswerking 

 Outdoormethodieken 

en vrijetijdsact.  

active reviewing en 

experiental learning 

 10 groepsactiviteiten 

(70%) met reflectie-

momenten (30%) 

 Wekelijkse evaluatie 

 Overleg met: 

 Leerkrachten (school) 

 Ouders / opvoeders 

 

Minder/geen  

antisociaal gedrag en 

criminaliteit 

Aansluiting 

maatschappelijke leven 

(minder kwetsing) 

Opvoedingsvaardigheden 

gezin verhoogt 

(draagkracht gezin stijgt 

+sneller naar 

hulpverlening) 

Minder tuchtprocedures 

op school 

Betere binding met school 

Minder schoolverzuim 

Gezinsveerkracht stijgt 

Betere toegang 

hulpverlening  

(ouders en jongere) 

Meer opvoedings-

vaardigheden ouders 

Betere omgang met kind 

Betere comm. met school  

Betere aansluiting bij 

vrijetijdsaanbod 

 

Ouders hebben positieve 

ervaring met hulp 

Kennismaking gezonde 

vrijetijdsbesteding 

Psychologische voordelen 

 Positiever zelfbeeld 

 Meer zelfinzicht 

 Meer zelfcontrole 

 Probleemoplossend 

Sociale voordelen 

 Vriendschappen 

maken 

 Vertrouwen/binding 

met volwassenen 

 Toename sociale 

vaardigheden 

 Meer oplossings-

vermogen 

Betere aansluiting 

vrijetijdsaanbod (sport) 

Sporttechnische 

voordelen: regels, 

basistechniek 

 

Ondersteunen positieve en 

motiverende vaardigheden 

leerkrachten 

LK pos. kijk op jongere 

Fysieke voordelen (bv. 

gezondheid) 

 

Jongeren hebben plezier 

(sportieve succeservaring) 

 

Meer sportactiviteit 

Jongeren uit comfortzone 

Jongeren geven les voor 

peers 

Versterkte communicatie 

tussen school en gezin 

Vergroten van de 

betrokkenheid ouders 

Ouders beoefenen hun 

ouderlijke vaardigheden 
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