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Boksend Opvoeden
Cursus BASIS

Inleiding Boksend Opvoeden
Deel 1, wat is Boksend Opvoeden?
Aanleiding

Kracht- en vechtsport is geliefd onder jongeren en kinderen uit krachtwijken (CBS & RIVM 2016; Elling et
al. 2017). Dit maakt vechtsport tot een interessante ingang om met jongeren en kinderen te werken aan
hun ontwikkeling. Er zijn diverse onderzoeken die laten zien dat vechtsport een positieve bijdrage kan
leveren aan de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van deze groep. Elling en Wisse (2010), concluderen
in hun onderzoek naar het overheidsprogramma ‘Meedoen alle jeugd door sport’ van de Rijksoverheid
dat vechtsport een belangrijke bijdrage kan leveren aan weerbaarheid, agressiebeteugeling en persoonlijke
groei van jongeren en kinderen. Dat juist voor maatschappelijk kwetsbare jeugd vechtsport mogelijkheden
biedt tot het verbeteren van welzijn en hun participatie in de samenleving wordt door verschillende
onderzoeken bevestigd (Abdallah, Kooijmans, & Sonneveld, 2016; Kooijmans. 2017; Kooijmans, 2016).

Boksend Opvoeden

Annie Joosten-Lamey heeft als docent in het Voortgezet Speciaal Onderwijs en in de sport als gecertificeerd
bokstrainer/coach ruim 20 jaar ervaring in het onderwijs. In 2010 was ze Nederlands Kampioen Boksen.
Daarnaast heeft ze ervaring met beleidsontwikkeling in het speciaal onderwijs rondom de bevordering
van sociale veiligheid en welbevinden & fysieke veiligheid in het kader van de Gezonde School.
De Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te werken aan een gezonde leefstijl.
Dit gebeurt met de inzet van een Gezonde School-coördinator binnen de school en een externe adviseur
van de GGD.
Joosten-Lamey ontwikkelde Boksend Opvoeden: een mentale, fysieke en emotionele weerbaarheidsmethodiek die zij zelf succesvol uitvoerde in de sport, maar ook in het onderwijs. Vanuit haar unieke
expertise als docent, subtopsporter en trainer kreeg zij frequent vragen van jeugdprofessionals op het
gebied van boksen en opvoeding. Deze ervaring wil zij doorgeven.
De ontwikkeling van generieke competenties via sport komt, zo blijkt uit internationaal vergelijkend
onderzoek naar de waarde van sport onder andere in pedagogische praktijken, vooral voort uit ‘organisch’
gegroeide pedagogische principes die meestal onvoldoende gesystematiseerd zijn (Coalter, 2007;
ter Haar 2017). Hierdoor zijn deze projecten sterk afhankelijk van het menselijk kapitaal van de
organisatoren en de begeleiders. Om deze situatie te doorbreken heeft Joosten-Lamey een scholing
ontwikkeld en beschreven om haar aanpak overdraagbaar te maken.

Leeswijzer

In deel 1 van de leeswijzer wordt toegelicht wat Boksend Opvoeden is, waar het op gebaseerd is en hoe
de methodiek structuur geeft aan het boksen in een pedagogische context. Deel 2 beschrijft de cursus
Boksend Opvoeden voor gevorderden. En deel 3 beschrijft hoe opgroeien en opvoeden in een snel
veranderende tijd door onderzoek geduid wordt en welke waarde Boksen als middel in een pedagogische
context op basis van deze bronnen mogelijk heeft.
Tenslotte wordt in deel 4 beschreven hoe de cursus Boksend Opvoeden voor gevorderden invulling geeft
aan het actualiseren van de competenties die leiden tot en effectieve handelingspraktijk op HBO niveau.

Cursus Basis

1

Leeswijzer
1. Wat is Boksend Opvoeden?
Boksend Opvoeden helpt jongeren, die het lastig vinden om naar zichzelf en elkaar te kijken, dit toch
te doen en sterker weerbaarder te worden. Door professionele begeleiding, een veilige omgeving,
heldere regels en sterke pedagogische kaders geeft Boksend Opvoeden vorm aan boksen als mentale,
fysieke en emotionele weerbaarheidsmethodiek .
Het is een werkwijze die aansluit bij de belevingswereld van jongeren en zo via Boksend Opvoedingsdoelen
dichterbij brengt. De aanpak is spelenderwijs en doelgericht. Ze maakt gebruik van de aantrekkingskracht
die vechtsport voor jongeren en kinderen heeft (Haudenhuyse, Nols, Coussée, Theeboom, 2013; van
den Berg, ter Haar, van der Kooi, & Kooijmans, 2018). Boksend Opvoeden benut het boksen als een
psycho-fysieke gerichte benadering van de jongeren. Uit onderzoek is gebleken dat door met het lichaam
en met lichamelijke gewaarwordingen te werken en daarmee de reflectie over deze lichamelijke
gewaarwordingen stimuleert en vereenvoudigd. Haudenhuyse, Matthysen & Neart (2021) concluderen op
basis van hun onderzoek dat inzicht in en bewustwording over de eigen gedachten, gevoelens en reactie
groeit door het gebruik van een psycho-fysieke benadering met boksen als middel. De deelnemers hebben
geen boksvaardigheden nodig om deel te kunnen nemen.
Boksend Opvoeden draagt door haar aanpak indirect bij aan het vergroten van maatschappelijke waarden
als fysieke en lichamelijke gezondheid, leefbaarheid, participatie en respect voor elkaar.

De methodiek
Doel
Boksend Opvoeden versterkt de sociaal-emotionele weerbaarheid en leert kinderen en jongeren hun
gedrag te beïnvloeden.
Deelnemers
Boksend Opvoeden kan ingezet worden bij vele uiteenlopende opvoedings- en gedragsvraagstukken in
uiteenlopende contexten. Denk hierbij aan het onderwijs, de buurt, de zorg en de (boks)club zelf.
Boksend Opvoeden is een geschikt programma voor de jeugd- en (gezins)professional, therapeuten,
weerbaarheidstrainers en (sport)docenten die bij de gezinnen thuis komen en hen begeleiding bieden.
Traject
Een Boksend Opvoeden-traject bestaat uit een intake, 5 trainingen en een eindevaluatie waarin besproken
wordt of het programma voor de deelnemer een vervolg krijgt of dat de gewenste doelen behaald zijn.
De filosofie
Boksend Opvoeden kan worden ingezet als laagdrempelige therapie voor lichaam en geest, om fitter en
mentaal weerbaarder te worden. De deelnemer werkt aan het vergroten van het zelfbewustzijn, leert
gedrag te reguleren en werkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen.
De filosofie is dat door het boksen de jongeren de kracht van het eigen lichaam leren ervaren onder
begeleiding van een professional, zowel individueel als in een groep. De professional ondersteunt de
reflectie van de deelnemers met het oog op het bewust worden en ontwikkelen van inzicht in de eigen
gedachten, gevoelens en de reacties rondom het boksen (Haudenhuyse, Matthysen & Neart, 2021).
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Veilige omgeving en heldere regels
De professionals dragen zorg voor een veilige omgeving. De deelnemers weten wat er van hen verwacht
wordt en welke regels er gelden. De begeleider reageert op buitensluiten, pesten en op onmaatschappelijk
gedrag. Vechten buiten de context van Boksend Opvoeden wordt sterk afgekeurd en besproken binnen de
Boksend Opvoeden-context. Jongeren en kinderen erkennen de gedragsregels van de groep die binnen en
buiten de trainingsruimte voor hen gelden. De regels bieden de jongeren en kinderen naast de rol van de
begeleider en de kaders in de aanpak, houvast en een basis voor verbinding. Dit is belangrijk voor hun
gevoel en ontwikkeling van vertrouwen en veiligheid in de sociale omgeving.
Rol van de begeleider
Veel jongeren en kinderen hebben niet vanzelfsprekend betekenisvolle relaties met andere volwassenen,
zoals hun docenten en ouders. De begeleider is geregeld de vertrouwenspersoon die jongeren naast het
boksen begeleidt bij belangrijke vragen in het leven, bijvoorbeeld bij keuzes op school, de situatie thuis of
op straat.
De waardering en erkenning die een jongere of kind krijgt van de begeleider wordt hierdoor heel serieus
genomen. De begeleider ontwikkelt respect, aanzien en gezag op basis van de wijze waarop hij het
individu en de groep begeleidt en hoe hij zichzelf als instrument inzet in het groepsproces en in het proces
van de individuele deelnemer. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie met de
deelnemers. Dit geeft een positie om een sterk rolmodel voor de jongeren en kinderen te zijn en hen te
kunnen begeleiden naar zichzelf te kijken en te leren.
Pedagogisch repertoire van de begeleider
Binnen Boksend Opvoeden is het creëren van de juiste pedagogische kaders voor iedere deelnemer met
gebruik van de groep van vitaal belang. Door voorspelbaar en betrouwbaar in je handelen te zijn geef je
houvast en bouw je aan vertrouwen dat doet Boksend Opvoeden door:
a. de structuur van de aangeboden werk- en oefenvormen,
b. bij de werkvormen draait het steeds om het uitvoeren van de oefening volgens de regels die bij
het spel expliciet geformuleerd zijn,
c. de deelnemers leren om te gaan met de regels en respect te hebben voor partners met verschillende
mogelijkheden, zowel door het samenwerken met wisselende boksmaatjes, wanneer er
groepsgericht gewerkt wordt, als door de link te leggen in de oefeningen met de dagelijkse praktijk.
d. geleid leren door reflectie op de oefeningen.
Door individueel of met kleine groepen en intensieve begeleiding te werken vanuit duidelijke structuur en
regels, ontstaat een veilig pedagogisch klimaat. De deelnemers zijn ontspannen en met plezier bezig met de
boksspellen, daardoor raken zij tegelijkertijd nieuwsgierig naar reacties op hun gedrag (Haudenhuyse,
Nols, Coussée, Theeboom, 2013). Plezier vormt de basis van de sportieve en sociale ontwikkeling.
Een trainer ontwikkelt een idee over wat de jongere of kind nodig heeft om de training met plezier en
succes te ervaren. Het ervaren van succes in vechtsport heeft twee dimensies; winnen van jezelf en van een
ander en het gevoel ergens bij te horen.
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Als trainer ben je verantwoordelijk om de reflectie op het gedrag van de deelnemers en, wanneer in een
groep gewerkt wordt, de onderlinge dynamiek in goede banen te begeleiden en positief te bekrachtigen.
Dit is een waardevolle taak waarin je vertrouwen ontwikkelt met en tussen de jongeren en kinderen, het
verbindt hen en maakt hen weerbaar en in staat tot het tonen van waardering en respect. De werkvormen
en de fysieke en mentale elementen spelen een centrale rol in de reflectie en het leerproces.
De werkvormen
Boksend Opvoeden kent naast elementen voor een goede lichaamsbeleving (gronden, ademen, focus,
zelfreflectie) verschillende bokslessen, leskaarten en boksspellen die samen het vergroten van de
weerbaarheid van de deelnemer realiseren. Het is als het ware de gereedschapskist die de professional
inzet op weg naar weerbaarheid en respect.
Gronden, ademen, focus, zelfreflectie
Elementen in de boksoefeningen die gerelateerd zijn aan de lichaamsbeleving en de emoties en gedrag zijn
het gronden, ademen, het focussen en zelfreflectie. Deze aangrijpingspunten zijn mede gekozen door de
effectiviteit van de weerbaarheidstraining Rots en Water. Uit onderzoek naar Rots en Water komt naar voren
dat deze aspecten bijdragen aan het verbeteren van de zelfregulatie en het geloof in het eigen kunnen van
de deelnemende jongeren en kinderen (de Graaf, et al. 2015). Tijdens de boksoefeningen en spellen richt
de deelnemer zich, met hulp van de trainer, op deze vier punten. Het gronden, de ademhaling, de focus en
zelfreflectie kunnen vervolgens gebruikt worden in het dagelijks leven.
Gronden betekent stevig staan en met beiden voeten contact met de grond hebben. Letten op de
ademhaling betekent de ademhaling naar de buik brengen (de buikademhaling). Dit zorgt ervoor dat de
deelnemers meer in het ‘hier en nu’ staan en het draagt bij aan de concentratie en het richten van de
aandacht. Het richten van de aandacht, oftewel focus, wordt gebruikt om de deelnemer zich op zijn doel
te laten concentreren en te reflecteren op de uitvoering van de oefeningen van zichzelf en de anderen.
Rituelen, de boksgroet
Bij het aanbieden van de oefeningen wordt er altijd een ‘boksgroet’ aan elkaar gegeven. ‘Boks’ betekent
dat de activiteiten starten. Dit is de belichaming van de belofte rekening met elkaar te houden en elkaars
sterke en minder sterke kanten te respecteren. Het begroetingsritueel biedt structuur, geeft de deelnemers
de gelegenheid de ander te zien en zichzelf te presenteren. Het is de start van het contact en het begin van
de oefening. Dit draagt bij aan samenwerking en veilig en voorspelbaar boksen. Aan het eind van het
boksspel bedank je elkaar weer met de ‘boksgroet’ ten teken dat het spel is afgerond. ‘Stop’ betekent dat
iedereen stopt en naar de trainer kijkt.
Boksspellen
De boksspellen bestaan uit verschillende oefeningen waarbij de deelnemer leert naar zichzelf en zijn
gedrag te kijken. Om de spellen te laten aansluiten bij de dagelijkse praktijk worden situatieschetsen
gebruikt die als voorbeeld dienen bij het uitvoeren van de oefeningen. Deze situatieschetsen zijn
leeftijdsafhankelijk.
Denk aan het uit logeren gaan bij een vriendje of vriendinnetje, het hebben van een toets of een moeilijk
gesprek moeten voeren met je leidinggevende op het werk. In de boksspellen en oefeningen worden deze
situaties uitgewerkt. Door het aanbieden van lastige of ingewikkelde situaties kan tijdens de oefeningen
gelet worden op hoe de deelnemer reageert. Door te evalueren en de deelnemer te laten reflecteren,
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kan gekeken worden naar gedragsalternatieven op de aangeboden situatie. Een belangrijk onderdeel van
Boksend Opvoeden is zelfreflectie. Door middel van korte evaluatieopdrachten, die worden toegepast
na het uitvoeren van een oefening, leert de deelnemer zichzelf en de ander beter kennen.
Het wederzijds respect en vertrouwen kan hierbij groeien. Door met realistische situatieschetsen te
werken, wordt de link gelegd met de dagelijkse praktijk. In de evaluatie wordt ook gekeken naar situaties
in het dagelijks leven van de deelnemer zelf en hoe de deelnemer reageert op leuke, vervelende of
spanningsvolle situaties.
Leskaarten en commando’s
Het programma kent naast het handboek met bokslessen en boksspellen, leskaarten. De leskaarten
verbeelden vier basisemoties (boos, blij, bang, verdrietig) en vier hartslagpercentages (25%, 50%, 75 %
en 100%). Deze hartslagpercentages zijn geen werkelijke hartslagen, maar worden door de deelnemer
gebruikt om aan te geven hoeveel spanning een situatie, die wordt uitgewerkt in de oefeningen, oproept.
De leskaarten met de basisemoties en hartslagpercentages worden als praatplaten gebruikt tijdens
de evaluatiemomenten.
Ter verduidelijking: op het moment dat de deelnemer een kaart kiest met 100% hartslag, geeft deze aan
dat de spanning heel hoog is. Dat betekent dat de deelnemer zich niet in staat acht na te kunnen denken
en overwogen keuzes te kunnen maken. De deelnemer zal dan de suggestie opvolgen eerst te moeten
gronden en de ademhaling te moeten reguleren. Op het moment dat de ademhaling gereguleerd is en
naar de buik is gebracht, is het lichaam tot rust gebracht, is de deelnemer gegrond. Dit leert de gevoelens
en gedachten te reguleren in de bokssetting. De leskaarten zijn ook vertaald naar een geheugensteunkaart
in de vorm van een visitekaartje. Aan de ene kant van het kaartje heb je de vier basisemoties en de andere
kant heb je de vier hartslagpercentages. Het kaartje kan worden meegegeven met de deelnemer als deze
een huiswerkopdracht meekrijgt en worden ook voor situaties buiten de training benut.
Belangrijk is dat de deelnemer leert hoe hij of zij het lichaam rustmomenten kan gunnen, waardoor de
deelnemer minder snel op triggers reageert. Door de aangeboden oefeningen en de evaluatiemomenten
in de training Boksend Opvoeden, wordt het zelfbewustzijn van de deelnemer gestimuleerd.
Door situaties die confronterend zijn voor de deelnemer in de training aan te bieden, waarbij het
hartslagpercentage opgehoogd wordt naar 75-100%, kan er in alle veiligheid geoefend worden om de
ademhaling te controleren en de hartslag terug te brengen naar 25% of 50%. Hoe vaker dit proces
geoefend wordt, in en buiten de therapie om, hoe meer het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van de
deelnemer groeit.
De kern van het leerproces rondom een oefening
Door het uitvoeren van de oefeningen en gedragsalternatieven aan te bieden en te oefenen, wordt de
invloed van de deelnemer op de situatie en de manier waarop hij of zij met de situatie omgaat vergroot.
De spellen van Boksend Opvoeden kunnen de deelnemer dwingen om uit zijn of haar comfortzone te
komen, daarnaast liegt de lichaamstaal van de deelnemer niet bij het uitvoeren van de boksoefeningen
en boksspellen. De trainer haalt hier informatie uit voor het handelen en om de verbinding en de veiligheid
van de groep te waarborgen en de effectiviteit van de aanpak te bevorderen. Uiteindelijk draagt dit bij aan
het vergroten van de zelfbeheersing, het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen van de deelnemer.
Bij elk boksspel zijn er leerdoelen waar aan gewerkt wordt met de deelnemer. Deze doelen worden met
de deelnemer vastgesteld in de intake.

Cursus Basis

5

2. Wat omvat de cursus Boksend Opvoeden voor gevorderden?
De professional die deelneemt aan de cursus voor gevorderden heeft de basiscursus gevolgd en beschikt
over het lespakket dat gebruikt wordt voor de trainingen met de kinderen en jongeren. Het lespakket
bestaat o.a. uit een handboek met 12 uitgewerkte boksspellen en 12 uitgewerkte bokslessen.
De leskaarten voor de kinderen/jeugd en volwassenen. Met het volgen van de basiscursus heeft de
professional benodigde competenties en vaardigheden geoefend en is deze in staat zelfstandig deelnemers
met de methode Boksend Opvoeden te begeleiden.
De gevorderdencursus van Boksend Opvoeden bouwt voort op de basiscursus met aanvullende
competenties en vaardigheden. In het handboek van de gevorderdencursus zitten verschillende nieuwe
bokslessen, boksspellen die het handelingsrepertoire van de cursist uitbreiden en er is aandacht voor de
kwaliteit van de uitvoering door de professional. Daarnaast ontvangt de professional die deelneemt aan
de gevorderden cursus het unieke spel Bokshart.
De professional
Om de begeleiding van Boksend Opvoeden systematisch en doelgericht uit te voeren, zijn zowel
pedagogische als sporttechnische competenties vereist. De scholing Boksend Opvoeden biedt extra
sportief repertoire als aanvulling op de competenties van jeugd- en gezinsprofessionals, leerkrachten in
het onderwijs, therapeuten, hulpverleners in gezinshuizen en GGZ instellingen. Tegelijkertijd geeft het
pedagogische handreikingen voor trainers van boksscholen, weerbaarheidsbureaus voor de begeleiding
van hun deelnemers.
De focus in het aanbod in de gevorderdencursus is de aandacht voor de kwaliteit van de uitvoering door
de professional. Deze wordt gestimuleerd te kijken naar zichzelf en zijn functioneren als trainer van
Boksend Opvoeden. Door middel van een oefening leert de professional te reflecteren op zijn rol als
begeleider en hoe hij de deelnemers stimuleert naar zichzelf te kijken en de anderen van feedback te
voorzien. De professional leert zichzelf in zijn pedagogische rol steeds kritisch te bevragen en ontwikkelen.
Als trainer is het van belang om naar jezelf te leren kijken. Op deze manier wordt je meer capabel om
anderen te begeleiden. Zelfkennis is een belangrijke competentie. Je kunt je beter voorbereiden op
groepsoefeningen en gedrag van deelnemers als je weet hoe je meestal reageert op gedrag van anderen
of situaties waarin je tijdens de trainingen terecht kunt komen. Dat je bewust leert kiezen en jezelf als
begeleider als instrument in te zetten bij het keer en ontwikkelproces van de deelnemers.
Het is een voorwaarde om te leren en te kunnen begeleiden.
Actieve leerstrategieën: leren door het zelf te doen en te reflecteren samen met andere deelnemers
en de begeleider
Boksend Opvoeden werkt met actieve leerstrategieën. Uit onderzoek is het belang van pedagogische
scholing voor gedragsverandering aangetoond (Buysse & Duijvestijn, 2011; Elling & Wisse., 2010).
Dat betekent dat de deelnemer leert door pedagogische afwegingen te expliciteren om te zetten in
spelvormen en samen met de anderen in de cursus te ervaren om daarna te reflecteren en suggesties
te geven. Het is immers volgens onderzoekers niet realistisch te denken dat gedragseffecten min of meer
vanzelf optreden dankzij de intrinsieke waarden, die als het ware in de (vecht)sport zitten opgesloten
(Buysse & Duijvestijn, 2011).
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Evenwichtige pedagogische inzet door de trainer/professionals
De cursist is bekend met de pedagogische kaders van Boksend Opvoeden. De cursist is in staat de juiste
pedagogische kaders voor iedere deelnemer op maat in te richten en succesvolle leertrajecten met de
deelnemers individueel en in de groep te ontwikkelen. Tegelijkertijd is deze in staat samen te werken met
ouders en professionals uit andere disciplines zoals onderwijs, zorg of re-integratie. De cursist leert de
complexe opgaven evenwichtig en in samenspraak met deelnemers en andere betrokkenen te begeleiden.
De cursist is in staat het eigen deel af te stemmen op het deel dat anderen in een casus of bij een
problematiek voor hun rekening nemen.
Bij de gevorderdencursus Boksend Opvoeden gaat het om het creëren van de juiste pedagogische kaders
voor iedere deelnemer. Door voorspelbaar en betrouwbaar in je handelen te zijn, geef je houvast en bouw
je aan vertrouwen door het internaliseren van het begeleiden van de processen die de aangereikte
pedagogische werkvormen.
De cursist leert, voordat een deelnemer start met de training van Boksend Opvoeden, door middel van
een intake, zicht te krijgen op de match van de deelnemer met de aanpak en hierover een gewogen en
inhoudelijk advies te formuleren. Er wordt gewerkt aan het oplossend vermogen van de cursist door
situaties uit het dagelijks leven te integreren in de training. De cursist ontwikkelt een afgewogen en
onderbouwd oordeel over de inrichting van het aanbod.
De cursist is goed in staat een keuze te maken uit de werkvormen en de aspecten uit het handboek en die
zo aan te wenden dat het succesvol en veilig is. Als trainer van Boksend Opvoeden maak je creatief gebruik
van de verschillende bokspellen en zet je deze doelbewust in om de sociale interactie en groepsdynamica
bij de deelnemer en de groep specifiek te regisseren en zo te werken aan de gestelde hulpvraag.
Cursisten worden gestimuleerd en begeleid de werkvormen aan te passen waar nodig en de casuïstiek
te formuleren die passen bij de deelnemers van de groepen die ze begeleiden. Zoals bij elke vorm van
therapie of training is het van belang dat de trainer van Boksend Opvoeden, vanuit zijn of haar
professionaliteit, zorgvuldig afweegt of de deelnemer voldoende baat heeft bij het volgen van de training
of dat een ander soort training of therapie meer geschikt is.
Na het volgen van elke cursus ontvangt de professional een certificaat van deelname. De professional die
de cursus gevolgd heeft wordt ook wel trainer genoemd. Van iedere Boksend Opvoeden-trainer wordt
verwacht dat hij of zij minstens één keer per twee jaar een nascholing volgt. Dit kan de cursus Boksend
Opvoeden Gevorderd zijn, de opfristraining of de jaarlijkse nascholingsdag, waarbij, naast intervisie,
altijd specifieke onderwerpen centraal staan. Binnen twee jaar zijn er meerdere mogelijkheden om een
nascholing te kiezen. De laatste nascholing die de trainer heeft ontvangen wordt bijgewerkt op zijn
gepersonaliseerde regel op de pagina op de site van Boksend Opvoeden waardoor de trainer weet binnen
welke periode er weer een nascholing gevolgd moet worden.
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3. Wat betekend opgroeien en opvoeden in een snel veranderende tijd?
Eerst belichten we aan de hand van onderzoek wat de tijd kenmerkt waarin jongeren en kinderen
opgroeien en wat de betekenis van boksen als pedagogisch middel zou kunnen zijn als we daar actuele,
valide en betrouwbare bronnen op na slaan. Daarna wordt summier beschreven hoe Boksend Opvoeden
invulling geeft aan het actualiseren van de competenties die leiden tot een effectieve handelingspraktijk
op HBO niveau.
Opgroeien en opvoeden in een snel veranderende tijd
Opgroeien in een snel veranderende samenleving, waarin technologie en sociale netwerken steeds meer
onze manier van communiceren, werken en zorgen bepalen, vraagt om een leven lang ontwikkelen
(Putters, 2019). Dit heeft grote impact op het (toekomstig) leven van jongeren. De transitie van kindertijd
naar volwassenheid betekent dat jongeren bepaalde ontwikkeltaken moeten doorlopen waarbij de situatie
nooit helemaal heilig en veilig is (Erikson, 1968). Van Yperen (2009) heeft onderzoek gedaan naar
risicofactoren die jongeren en kinderen belemmeren in een positieve ontwikkeling. Armoede, het wonen in
een achterstandsbuurt, slechte contacten tussen ouders of school, een verkeerde vriendenkring, problemen
tussen de ouders of in het gezin zijn aspecten die hen in de problemen brengen. De opleidingsachtergrond
van ouders heeft grote invloed op het advies van het schoolhoofd (Korthals, 2015).
Ook Sieckelinck en De Winter (2015) geven als advies (na onderzoek in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken
en Nederland) om de pedagogische coalities tussen ouders, scholen en andere betrokkenen te versterken.
Zij stellen: De krachten die op jongeren inwerken zijn immers vaak te groot en te complex voor individuele
ouders en docenten om deze alleen te kunnen weerstaan (Sieckelinck & Winter, de 2015:9).
Achterhuis en Koning (2014) wijden een hoofdstuk in hun boek “De kunst van het vreedzaam vechten”
aan sport vanwege het belang om te leren conflicten en spanningen aan te leren gaan zonder dat het uit
de hand loopt (p. 469 ev).
Kracht- en vechtsport is erg populair onder jongeren en kinderen uit krachtwijken. Veel jongeren en
kinderen worstelen met zichzelf en met hun omgeving. Ze worstelen met het veranderende lijf en de
ontwikkeling van hun identiteit. Zij vinden het lastig te knokken tegen wat hen dwars zit, of wat zich in hun
omgeving als onrecht aan hen voordoet. Als gevolg daarvan vallen deze jongeren en kinderen vaker uit op
school, zorgen vaker voor overlast op straat, hebben conflicten thuis of vinden aansluiting bij criminele
groepen.
Dit maakt vechtsport een ingang om hen te helpen bij het gevecht met zichzelf en hun omgeving (ter Haar,
2017). Uit onderzoek naar beoefening, evenementen en veiligheid van full-contact vechtsporten in Nederland komt naar voren dat het beeld bij het publiek is dat deze sporten een aantrekking uitoefenen vanwege
het harde imago, maar het onderzoek stelt deze vechtsport in feite agressie reguleert en
maatschappelijke integratie bevordert (Elling, A., Schootemeijer, S., & van den Dool, R. 2017).
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Onderzoeken spreken elkaar regelmatig tegen of vechtsporten vooral een positieve of juist een negatieve
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van gedrag van jongeren (Vertonghen & Theeboom 2010).
Voorstanders claimen dat jonge sporters aan zelfvertrouwen winnen en leren omgaan met regels en
structuur (van Rutten et al., 2008; van der Kooi, 2020). Wel is er bij onderzoekers grote eensgezindheid over
het belang van de trainer/coach bij de begeleiding van jongeren in de sport. Rutten et al. (2008) concluderen
dat om “de educatieve kwaliteit van georganiseerde jeugdsport te verbeteren, de sport zich zou moeten
concentreren op de relatie tussen de coach en zijn atleten” (p. 74). De coach functioneert als een
natuurlijke mentor, met een positief effect op verschillende jeugduitkomsten (zie de meta-analyse van
Van Dam et al., 2018).
Over vechtsport als middel specifiek in de zorg is onderzoek gedaan door DSP-groep: Buysse,
W. & Duijvestijn, P. (2011). Dat perspectief zien de onderzoekers in de vorm van een methodisch
vechtsportprogramma met een gefaseerde opzet, dat specifiek is toegesneden op doel en afgebakende
doelgroep in de jeugdzorg. Zij noemen mogelijkheden voor een expliciete en doelgerichte aanpak voor
agressieregulatie en/of verbetering van sociale weerbaarheid. Het is volgens onderzoekers niet realistisch
te denken dat gedragseffecten min of meer vanzelf optreden dankzij de intrinsieke waarden, die als het
ware in de (vecht)sport zitten opgesloten.
Op basis van deze bronnen stellen wij vast dat gekwalificeerde vechtsporttrainers, net als pedagogische
professionals die blijk geven van sportinhoudelijke en pedagogische kennis en vaardigheden, de sleutels
kunnen zijn om jongeren en kinderen te begeleiden bij het vergroten van de sociale weerbaarheid en het
reguleren van gedrag met vechtsport. Naast de kwaliteit van de trainer blijkt uit deze studies, is een veilige
sportomgeving en het stellen van duidelijke regels cruciaal voor veerkrachtige identiteitsontwikkeling
bij jonge vechtsport beoefenaren. Het structurerende karakter van de aanpak sluit nauw aan bij de
verschillende aanbevelingen uit de onderzoeken.
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4. Op welke wijze geeft Boksend Opvoeden invulling aan het actualiseren van de
competenties die leiden tot een effectieve handelingspraktijk op HBO niveau?
In de cursus wordt een match gemaakt met de handelingspraktijk op HBO niveau. Hiervoor is gebruik
gemaakt van de competenties bachelor HBO SPH Dublin-descriptoren: Qanu (2008) Richtlijn voor het
schrijven van een zelfevaluatierapport ten behoeve van accreditatie, via: www.qanu.nl, november 2009.
Kennis en inzicht
De cursist heeft aantoonbare kennis van en inzicht in de kernelementen van de pedagogische inzet van
Boksend Opvoeden verworven en kennis kunnen maken met deze nieuwe ontwikkeling binnen de
pedagogiek namelijk het werken met specifieke mechanismen die ‘sport for change’ of ‘sport for
development’ genoemd kunnen worden. De principes van de psycho-fysieke gewaarwordingen kennen,
inzicht in het stimuleren van bewustwording over de eigen gedachten, gevoelens en reactie door boksen
te benutten als middel tot reflectie op gedrag. Begrijpen hoe de ontwikkeling van positief en weerbaar
gedrag via sport, in dit geval boksen, bijdraagt aan zelfvertrouwen en respect voor anderen.
Kennis en inzicht toepassen
De cursist heeft vaardigheden verworven die hem/haar in staat stelt om verworven kennis en inzicht op
een professionele, pedagogische wijze toe te passen, om zijn handelingen zo te kiezen en die te kunnen
onderbouwen voor het bevorderen van sociaal-emotionele weerbaarheid bij kinderen en jongeren.
De cursist is in staat vanuit kennis over de belevingswereld en de aspiraties van de jongeren te komen tot
een effectief gebruik van de werkvormen van Boksend Opvoeden.
Dat betekent dat de cursist de pedagogische interventie kan programmeren en daarin zijn handelen
effectief kan maken om in samenspraak met de deelnemers Boksend Opvoeden te benutten voor reflectie
en leren van weerbaar en sociaal emotioneel veerkrachtig gedrag.
Oordeelsvorming
De cursist heeft vaardigheden en inzichten verworven die hem/haar in staat stelt om, het aanbod
Boksend Opvoeden te expliciteren en programmeren op basis van relevante gegevens uit de intake en
leergesprekken met deelnemers en de groep.
De cursist kan zich een oordeel vormen over de vorderingen en de resultaten en dat oordeel mede te baseren op een afweging van relevante sociaal-maatschappelijke, pedagogische en/of ethische aspecten als
mede de inzichten van eventuele andere betrokkenen zoals ouders of zorgverleners en onderwijzers.
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Communicatie
De cursist heeft vaardigheden verworven die hem/haar in staat stelt om informatie over de methodiek van
Boksend Opvoeden, haar filosofie en de onderbouwing ervan voor het voetlicht te brengen. De cursist kan
de oplossingen, die Boksend Opvoeden heeft voor de gedragsproblemen, over brengen op het netwerk
dat geïnteresseerd en betrokken is bij de jongeren. Dit versterkt een gemeenschappelijke basis voor
interdisciplinaire samenwerking, een gemeenschappelijke taal en duidelijkheid voor jongeren die
aanleiding kunnen geven tot complexe problematiek waarbij ouders of andere disciplines betrokken zijn.
Regievoeren en ondersteunen van samenwerking
De cursist kan ondersteunen bij regievoeren. Samenwerken met de jeugdige en betrokken derden
(het gezin) een werkbare samenwerkingsrelatie ontwikkelen. Bijvoorbeeld omdat het versterken van het
netwerk noodzakelijk kan zijn met het oog op de problematiek of verwijzing. De cursist kan het eigen
aandeel in een interdisciplinaire samenwerking met en rond de jeugdige en zijn of haar systeem inbrengen
en relateren aan andere betrokkenen.
Leren en ontwikkelen
De cursist heeft inzicht gekregen in zijn of haar eigen professioneel handelen en functioneren.
De cursist heeft inzicht gekregen in wat er nodig is om de volgende stap te zetten in zijn of haar
professionele ontwikkeling.
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