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Inleiding / Introduction 

De opkomst van videofeedback heeft de mogelijkheden om feedback te geven in de 

sportcontext vergroot. Dit wordt volop ingezet bij jeugdopleidingen van professionele 

voetbalclubs bijvoorbeeld als prestatie analysemiddel 1.  

De inzet van videofeedback verschilt in de jeugdsport wezenlijk met de 

volwassensport, omdat het onderdeel uitmaakt van de pedagogische context2 en 

daarbij afgestemd moet zijn op het leer- en ontwikkelproces van individuele jeugdige. 

Bij PEC Zwolle is geëxperimenteerd met een innovatieve manier om videofeedback te 

implementeren in de coaching: speelsters uit het team ‘meisjes onder 14’ (N=21) 

kregen de opdracht om per training één videofragment uit te kiezen en zichzelf 

positieve feedback te geven over een uitgevoerde voetbalhandeling die zij daarna 

bespraken met hun trainer. 

 

Doelstelling / Aim 

Dit praktijkonderzoek is een pilotstudy en exploreert de implementatie van de 

videofeedback in de jeugdopleiding. De volgende onderzoeksvraag is gesteld: 

 

Op welke manier kan positieve videofeedback in de praktijk worden geïmplementeerd  

en hoe ervaren trainers en jeugdige sporters dit?  

 

Methode / Method 

mailto:g.m.fix@rug.nl


 

Abstract - Dag van het Sportonderzoek 2020    2 

Er werd kwalitatieve data verzameld: door de trainers (N=3) is een logboek 

bijgehouden tijdens de interventie en er zijn interviews afgenomen met de deelnemers 

na afloop. Voor het analyseren van de logboeken is gekozen voor een deductieve 

aanpak op basis van literatuur3. Interviewdata werd geanalyseerd op basis van 

kwalitatieve content analyse4.  

 

Resultaten / Results 

De inzet van videofeedback werd als positief ervaren door alle betrokkenen, al waren 

er wel praktische zaken ter verbetering. De trainers zagen voordelen voor de 

ontwikkeling van speelsters en wisten door het gesprek beter wat er bij speelsters 

leefde, zij vonden het lastig om het gesprek over de video te voeren. Daarbij gaven ze 

aan naar aanleiding van de interventie op een andere manier de oefenstof te bepalen 

voor een training. 

De speelsters gaven aan de opdracht leuk was en dat ze het gevoel hebben er wat van 

te leren. Ze merkten dat de interventie hielp om positiever over zichzelf te denken.  

Ze vertelden verschillende strategieën om een videofragment te selecteren en vonden 

de focus op positieve feedback vernieuwend en soms lastig. De speelsters gebruikten 

de video’s in de praktijk óók om te kijken naar hun verbeterpunten, zij dachten te 

kunnen leren van de gesprekken met hun trainer vooral door de tips die de trainers 

hen gaven. Het videofragment was vaak aanleiding om samen te bespreken hoe het 

nog beter zou kunnen. Enkele speelsters merkten op dat ze de filmfragmenten ook 

gebruikten om thuis te laten zien wat zij op de training deden.  

 

Conclusie & Implicaties / Conclusion & Implications 

De interventie was bruikbaar voor de trainers en de speelsters en zij zagen hoe dit het 

leerproces zou kunnen ondersteunen. Het blijkt belangrijk dat de kern van de 

feedback, namelijk het compliment, goed wordt ingebed in de visie en stijl van 

coaching. Trainer en speelsters waren sterk geneigd om op zoek te gaan naar 

verbeterpunten. Doorontwikkeling van de interventie zou ertoe kunnen leiden dat het 

vanuit een compliment samen met de speelster een vervolgstap wordt besproken. Het 

is van belang om trainers goed toe te rusten voor het voeren van feedbackgesprekken. 
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