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De impact van leiderschap in sport

In KU Sport plaatst Veto de sportploegen
van onze alma mater op het voorplan. Deze
week neemt volleybalcoach Katrien Fransen het woord. Zij heeft het in haar doctoraatsonderzoek over leiderschap in sport.
Sander Cox
worden vervuld. Leiderschap binnen het team is dus gewoonlijk verdeeld. Illustratief is de conclusie dat
in bijna de helft van de sportteams
de captain niet als de belangrijkste
leider van de ploeg wordt gezien.

Teamvertrouwen
Als speelster en coach van de KU
Leuvenvolleybalploeg ervaart de
promovendus ook zelf wat leiderschap met een team kan doen. “De
goede teamsfeer binnen onze ploeg
zorgt voor een enorme trainingsinzet en een schitterende mentaliteit
waarbij de speelsters voor elkaar

wel de Vlaamse als Belgische finale
kwam Leuven uit tegen Gent. Ondanks een 2-0 achterstand in sets
wonnen de Leuvense dames alsnog
de Belgische titel.
“Teamvertrouwen is cruciaal.
Als team moet je altijd blijven

chaamstaal, bepaalt in grote mate
of de spelers er nog in geloven.
Uit haar onderzoek blijkt dat onderlinge communicatie een van de
belangrijkste predictoren is voor het
teamvertrouwen. “Als die communicatie wegvalt is dat een teken dat het

“In bijna de helft van de
sportteams wordt de captain
niet als leider van de ploeg
gezien.”
geloven in de teamcapaciteiten.”
Juist in het overbrengen van dat
teamvertrouwen spelen de leiders
een niet te onderschatten rol. De
mate van uitstraling van de leider,
in de zin van enthousiasme en li-

Persfoto

“Leiderschap is iets wat je tijdens het
seizoen kan creëren en sturen,” vertelt volleybalcoach en doctoraatsstudent Katrien Fransen. “Dat besef komt vaak veel te laat. Al bij de
samenstelling van een ploeg moet
je als coach rekening houden met
leiderschap. Vooralsnog houden hier
heel weinig coaches effectief rekening mee. Het is belangrijk dat de
coach zich bewust is van de vraag
wie de leiders zijn binnen zijn team.”
“Je kunt wel een leiderstype zijn
maar dan moet je binnen de ploeg
nog worden geaccepteerd. Vaak
ontbreekt goed leiderschap. Het is
eerder regel dan uitzondering dat
de kapitein niet wordt gekozen
omwille van zijn leiderschapscapaciteiten. Andere redenen bij de
selectie van kapitein geven hier
vaak de doorslag, bijvoorbeeld de
zoon of dochter van de sponsor of
oudste van het team.”
De doctoraatstudente adviseert
coaches om de karakters beter te
monitoren en het leiderschapsproces continu te bewaken, bijvoorbeeld door spelers inspraak te
geven in teamdiscussies. Zo krijgt
de coach inzicht welke spelers tot
welk leiderschapstype behoren.
De volleybalcoach onderscheidt
in haar onderzoek de taakleider,
de motivationele leider, de sociale
leider en de externe leider. Uit haar
doctoraat blijkt dat in amper twee
procent van de teams deze vier
functies door eenzelfde persoon

door het vuur gaan. Speelsters vinden het echt een eer om voor de universitaire ploeg te spelen. De helft
van de speelsters weet dat ze op een
belangrijk toernooi waarschijnlijk
niet spelen maar dat maakt hen
niet uit. Het teambelang staat voor
iedereen voorop. Ook naast het veld
hebben ze als supporter een heel belangrijke rol. De libero krijgt bij mij
de taak om de receptie en verdediging in het achterveld te organiseren. Zelf stuur ik op de andere vlakken meer tactisch bij. Daarnaast
probeer ik als motivationele leider
iedereen te motiveren om tot het
uiterste te gaan.”
De erelijst van de universitaire
volleybalploeg laat zien dat de onderzoekster recht heeft van spreken.
In vier seizoenen behaalde de volleybalcoach met de KU Leuvenploeg
onder andere twee keer de Vlaamse
en drie keer de Belgische titel. Afgelopen seizoen pakte de ploeg net als
twee jaar geleden de dubbel. Bij zo-

niet meer gaat lukken. Daarom is
het zo belangrijk om na een punt telkens bij elkaar te komen, elkaar aan
te moedigen en tactisch te coachen.”

Gebrek aan leiderschap
Sterk leiderschap binnen een team
kan een groot nadeel zijn. Als assistent-coach van de nationale juniorenploeg ervoer Fransen tijdens
het EK in 2011 hoe belangrijk het
is om leiderschap te verdelen. “Tijdens dat toernooi misten we drie
topspeelsters die duidelijk sterker
waren dan de rest. Zij hadden nadrukkelijk de leiding binnen het
team, waardoor niemand van de
andere speelsters had geleerd leiding te nemen. Dat gebrek aan goed
leiderschap binnen het team werd
duidelijk zichtbaar wanneer het
team moest omgaan met het uitvallen van een geblesseerde speelster.
Daar waar de kapitein of andere
leiders teamvertrouwen hadden
moeten uitstralen, was er nu een
grote onzekerheid met een negatieve impact op de prestatie. Achteraf
gezien hadden we de kapitein van
begin af aan beter moeten sturen.”

Universiteit berispt studentenapp
KULApp moest kort na lancering onder druk van de dienst ICTS van de
KU Leuven verdwijnen. De app maakte het mogelijk je lessenrooster snel
en overzichtelijk te raadplegen.
Pieter Hiele
KULApp werd door drie ingenieursstudenten aan de KU Leuven ontwikkeld. “Wij
wilden een personaliseerbaar uurrooster
maken en dat bovendien mooi weergeven,”
vertelt Boris, een van de studenten die de
app gebouwd hebben. “Het uurrooster via
Toledo raadplegen is zeer omslachtig en
niet mogelijk op mobiele apparaten.”

Onveilig
De app, die zowel op desktop als op allerlei
mobiele apparaten beschikbaar is, ging op
de avond van zondag 14 april online. Voor
maandagavond was ze alweer verdwenen.
“We waren nog geen 24 uur online,” vertelt
Boris. “We kregen een mail van de dienst
ICTS (de informaticadienst van de KU
Leuven, red.) waarin stond dat we contact
met hen moesten opnemen. In dat telefoongesprek werden we verzocht onze app offline te halen.”
Daar gaven ze enkele redenen voor. “De
studenten achter KULApp hebben de tool
zodanig ontworpen dat een gebruiker telkens zijn studentenaccount en -wachtwoord
van de KU Leuven moet invullen zodat hun
persoonlijke uurrooster kan worden ingela-

den,” vertelt Bart Denys, de beveiligingscoördinator van ICTS. “Het opvragen van de
KU Leuvenaccounts en wachtwoorden door
derden kan aanzien worden als phishing
(het ontfutselen van inloggegevens onder
valse voorwendsels, red.), aangezien er dan
geen controle meer is over wat met deze persoonlijke gegevens gebeurt. Daarnaast verloopt het inlogproces over een onbeveiligde
gegevensverbinding, waardoor het wachtwoord kan worden gesnifft (onderschept

hoging in netwerkverkeer afkomstig van
KULApp,” zegt Denys. “Dat is omdat die
applicatie gebruik maakt van onze diensten
om een persoonlijk uurrooster op te vragen.
Dat die verhoging merkbaar was op zulke
korte termijn (minder dan 24 uur, red.)
zou verontrustende gevolgen kunnen hebben wanneer de app alsmaar populairder
wordt. Wij willen in de eerste plaats àl onze
diensten aan iedereen aanbieden. Als dat in
gevaar komt door een app die slechts voor
enkele honderden mensen een meerwaarde
biedt, zien we ons genoodzaakt om in te
grijpen.”
“Een certificaat voor een beveiligde gegevensverbinding is vrij duur en wilden we

“Ze overtreden de deontologische code van onze
informaticadienst”

door derden met slechte bedoelingen, red.).
Het opvragen van persoonlijke KU Leuvenwachtwoorden van studenten door derden,
zelfs niet ter goeder trouw, kunnen we niet
zomaar aanvaarden.”
Een andere reden heeft te maken met de
belasting van KULApp op de servers van
ICTS. “We merkten een beduidende ver-

er in dit stadium niet in investeren,” legt
Boris uit. “ICTS beschuldigde ons daarom
van phishing, wat helemaal niet het geval is.
Zelfs als we de website offline haalden, zou
onze applicatie nog geblokkeerd worden. We
hadden dus geen keuze.”
De vicerector studentenbeleid Tine Baelmans is op de hoogte gebracht van het in-

cident, maar gaat er van uit dat de dienst
ICTS de zaak verder zal afhandelen. “Ze
overtreden de deontologische code van
onze informaticadienst, maar het is duidelijk dat er geen kwade wil in het spel is,”
zegt ze. “Ze riskeren op dit moment dan ook
geen sanctie. We zullen wel onze conclusies
trekken over hoe we over dergelijke zaken
nog duidelijker kunnen communiceren
naar de studenten. Het gegeven dat studenten dergelijke apps ontwikkelen, geeft aan
dat ze nood hebben aan het ICT-tool. Het
zou daarom goed zijn om in de toekomst de
brede studentengroep beter te betrekken
in het aangeven van die noden. Een tweede piste is om hen mee in te schakelen als
“student-ontwikkelaars”. Het zou voor de
student én voor de ICTS-diensten een leerrijkende ervaring zijn.”
Ondertussen werken de studenten aan
een nieuwe versie van KULApp waarbij aan
de vereisten van ICTS is voldaan. “In plaats
van het persoonlijk uurrooster willen we op
basis van de studierichting van een student
het uurrooster opstellen. Het nadeel is dat de
gebruiker moet laten weten wat hij studeert.”
Deze week zou KULApp opnieuw beschikbaar moeten zijn. Eind deze week
overleggen ICTS en de makers van KULApp om te bespreken wat wel en niet mogelijk is.
www.kulapp.be

