
PGO 

De aanpak van het NIVM voor deze opdracht is gebaseerd op een op vechtsportgebaseerde methode. Deze 

methode laat zich omschrijven als de Probleem Gerichte Onderwijsmethode ook wel PGO genoemd. Deze 

methode is gericht op de (eind)gebruikers; de jongeren. De docenten en trainers uit de verschillende sporten 

worden in het kader van deze opdracht getraind om met onderstaand beschreven methode aan de slag te gaan 

en hun sport in te zetten als instrument bij het creëren van een veilig sport klimaat. Hierbij wordt de 

sportspecifieke context van deze methode getransformeerd naar een sportgenerieke. 

 

 Bij PGO krijgen jongeren kennis en vaardigheden aangereikt die het hen mogelijk moeten maken op een 

weloverwogen en effectieve wijze om te gaan met lastige of bedreigende situaties. Lastige of bedreigende 

situaties worden daarbij niet als ‘probleem’, maar als ‘uitdaging’ gepresenteerd.  

 

Deze methode kent een aantal uitgangspunten: 

1. De flexibele respons 

2. Bouwen op positieve ervaringen 

3. Thematische aanpak 

4. Aandacht voor plezier 

 

1. De flexibele respons 

De methode gaat uit van het principe dat het beter is om niet vanuit paniek te handelen, maar om bij een 

ongewenste situatie zoals een negatieve uitdaging eerst goed te kijken naar de aard en omvang. 

Vervolgens kan worden overgegaan tot een weloverwogen en proportionele reactie (=respons). Dus 

afhankelijk van de aard en omvang van de provocatie wordt een passende respons gegeven. 

 

2. Bouwen op positieve ervaringen 

Het vereist ander gedrag om op een andere en positieve wijze om te gaan met problemen. Het bereiken 

van gedragsverandering is echter niet eenvoudig. Kennis en vaardigheden zijn aan te leren, maar voor 

echte gedragsverandering is meer nodig. Naast de wil om te veranderen, is er ook lef, durf en veel 

vasthoudendheid nodig. Het stellen van doelen, het doen (oefenen), het meten van voortgang en belonen 

van succes zijn daarbij krachtige hulpmiddelen. Het bereiken van doelen en het opdoen van positieve 

ervaringen geeft zelfvertrouwen en motiveert om door te gaan en nieuwe stappen te zetten. 

De voorwaarden worden gecreëerd om in concrete situaties het nieuwe gedrag aan te wenden en te 

ervaren dat dit succes heeft. In deze methode wordt er steeds gekeken wat een jongere al kan (positieve 

bekrachtiging) en wordt succesvol gedrag beloond. Op deze manier ontwikkelt zich bij de jongere het 

vertrouwen dat hij het nieuwe gedrag kan inzetten. Dit wordt ook wel zelfwaargenomen competentie 

genoemd; het weten dat je iets kunt, omdat je het daadwerkelijk hebt ervaren. 

 

3.Thematische aanpak 

Traditioneel is het vechtsportonderwijs erg techniekgericht. De voet moet zus, de teen moet zo. De 

vechtsporttrainer gaat uit van gestandaardiseerde, ideaal-typische technieken. Een techniek als 

bijvoorbeeld een trap of stoot staat in algemeen geldende termen precies omschreven. Van iedere leerling 

wordt verwacht dat hij aan deze eisen gaat voldoen.  

Deze methode volgt niet de technische benadering, maar kent een thematische aanpak. Dit betekent dat in 

elke module die in het kader van VSK wordt ontwikkeld een probleem centraal (bijvoorbeeld pesten) dat 

uitgewerkt is in een aantal thema’s. Voorbeelden van thema’s zijn grenzen stellen, reflectie en assertiviteit. 

Elk thema is uitgewerkt in een of meer competentiegerichte lessen. In de lessen wordt met de jongeren in 

het probleem ‘gedoken’. Samen wordt bekeken wat de kenmerken zijn van dit thema, wat de uitdaging is 

en hoe je het kunt aanpakken. Hierbij komen dan de vechtsporttechnieken naar voren, als mogelijke 

oplossing voor het probleem of thema waarmee de leerling wordt geconfronteerd. 

Binnen de lessen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een viertal competenties: 

 

• Fysieke competentie: vaardigheid in fysieke zelfverdedigingstechnieken. 

• Sociale competentie: aangaan en behouden van vriendschappen, omgang met leeftijdsgenoten, 

sociale vaardigheden zoals luisteren en verwoorden. 

• Cognitieve competentie: intellectuele vermogens. 

• Emotionele competentie: gevoelens herkennen, verwoorden en kanaliseren. 

 

4. Aandacht voor plezier 

Uit onderzoek blijkt dat er ontzettend veel verschillende redenen zijn waarom mensen sporten. 



Gezondheid, uiterlijk, noem maar op. Er is echter maar één reden waarom mensen daadwerkelijk blijven 

sporten: PLEZIER! Het is leuk! Ook de lessen binnen deze methode zijn gericht op het ervaren van plezier. 

En niet alleen voor de fun, maar ook omdat bij het ervaren van plezier er gemakkelijker geleerd wordt. 

Informatie wordt sneller opgenomen door de hersenen en beter onthouden. In de lessen wordt daarom 

veel aandacht besteed aan het beleven van plezier. Jongeren die plezier ervaren tijdens de lessen 

onthouden de aangeboden kennis en vaardigheden beter. Verder is het belangrijk dat jongeren een 

zogenaamd ‘positief emotioneel label’ koppelen aan de lessen. Plezierige lessen stimuleren dat jongeren 

graag komen, gemotiveerd zijn en actief meedoen. Dit bevordert het bereiken van de gewenste 

gedragsverandering.  

 

Onderbouwing 

De PGO methode is reeds succesvol gebleken. Het Mulier Instituut heeft 100 participatie- en preventietrajecten 

uit het programma Tijd voor Vechtsport inhoudelijk onderzocht. Dit onderzoek heeft als titel ‘Beloften van 

vechtsport’ (Elling & Wisse,2010). In dit programma is de PGO methode als een belangrijk fundament en 

instrument gebruikt om maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken. De onderzoekers concluderen dat 

gesteld kan worden dat vechtsportdeelname een positieve bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het 

psychosociaal functioneren van jongeren en aan maatschappelijke (re-) integratie.  

 

Daarnaast heeft de DSP-groep meerjarig onderzoek gedaan naar de 11 sportzorgtrajecten, waarbij 

bovenstaande methode ook een belangrijk uitgangspunt heeft gevormd. Dit onderzoek heet ‘Vechtsport in de 

jeugdzorg’ (Buysse en Duijvesteijn,2011). De onderzoekers concluderen dat de overeenstemming die er is tussen 

de kwantitatieve resultaten en de verschillende onderzochte groepen (trainers, hulpverleners en jongeren zelf) 

en de ondersteuning daarvan op kwalitatieve bevindingen, voldoende aanleiding geeft om tot een positieve 

conclusie te komen als het gaat om de inzet van vechtsport als pedagogisch instrument. 

 


