
Arteveldehogeschool nodigt u uit voor: 

 

 

Sport PAkt! 
Professionalisering voor sport-als-middel 

initiatieven 

 

Maandag 14 juni 2021: 9.00u-13.00u 

 

SPRK, Multisportlocatie in Park Spoor Noord 

Damplein 35, 2060 Antwerpen 

 

Kostprijs: 25 euro 

(inclusief versnaperingen en drankjes) 

 

Inschrijven via deze link ! 

 

Meer informatie: dimitri.vrancken@arteveldehs.be 

 

Met dank aan Sporting A, Buurtsport Antwerpen 

 

 
www.arteveldehogeschool.be/projecten/sport-pakt 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6oDgtrmteUyTA23Pgm-4VKvsNGbJpfFNgFcQQ6umVKJUMkE3Q1cxNlhGR1ZMOEZON05WS0NZSjEwSi4u
mailto:dimitri.vrancken@arteveldehs.be


  

Sport PAkt! 
Professionalisering voor sport-als-middel 

initiatieven 

 

PROGRAMMA 

9.00u: Verwelkoming en inleiding 

9.15u: Intervisie over knelpunten uit eigen werking 

10.30u: Pauze en rondleiding Park Spoor Noord 

11.00u: Workshops, keuze uit één van drie: 

- Preventie van jeugdcriminaliteit via sport 

- Inspirerend coachen in de sociale sportpraktijk 

- Duurzaam netwerken als sport-als-middel initiatief 

13.00u: Einde 

www.arteveldehogeschool.be/projecten/sport-pakt 



www.arteveldehogeschool.be/projecten/sport-pakt 

 

Sport PAkt! 
Professionalisering voor sport-als-middel 

initiatieven 

 

INTERVISIE 
In compacte groepen gaan we aan de slag met knelpunten uit je eigen werking. Je 

krijgt de kans om zelf een onderwerp aan te brengen alsook te reageren op inbreng 

van anderen. Het gesprek wordt geleid door een moderator en take-away messages 

worden geformuleerd. 

WORKSHOPS 

1. Preventie van jeugdcriminaliteit via sport (Johan Jongbloet): 
Je komt in deze praktijkgerichte workshop te weten hoe sport je sport kan inzetten om 
aan cognitieve, emotionele en sociale ‘life skills’ te werken bij jongeren. Goed 
vormgegeven sportsessies kunnen namelijk bijdragen aan een grotere zelfcontrole, 
minder criminaliteit, minder middelengebruik en een verhoogd prosociaal gedrag. 

2. Inspirerend coachen in de sociale sportpraktijk (Nel Van Maele):  
Je maakt in kleine groep kennis met de principes van Inspirerend Coachen (J. Clement) 

waarmee je communicatie, samenwerking en zelfontplooiing kan versterken. Inspirerend 

Coachen is eenvoudig, zonder ingewikkelde hulpmiddelen, direct en vanuit jezelf. 

Belangrijke basiselementen zijn enerzijds een authentieke coachingsrelatie opbouwen en 

anderzijds je eigen mogelijkheden ten volle durven inzetten. 

3. Duurzaam netwerken als sociale sportpraktijk (Tom Vandooren): 

Samenwerken tussen organisaties uit dezelfde – of verschillende – sector(en) is zinvol en 

zorgt voor meerwaarde, maar is niet altijd makkelijk. Hoe vind je de juiste partner(s), hoe 

bouw je een (samenwerkings)relatie op en hoe onderhoud je die? Samenwerken is als 

zoeken naar een lief, daar gelden dezelfde vragen. In deze workshop ga je op 

vrijersvoeten doorheen het werkveld, op zoek naar een goede match. 

 


