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Functie 

De TVJO leidt de sportieve jeugdopleiding en is vooral voor alle geledingen binnen de 
vereniging het aanspreekpunt als het gaat over de sportieve ontwikkeling van de jeugdspelers. 
Tevens is de TVJO een aanspreekpunt voor externe instanties die een belangrijke invloed 
hebben op de sportieve ontwikkeling van de jeugdspelers: de school, de KBVB, andere 
verenigingen ... 

Takenlijst 

o Is lid van de sportieve commissie van de club 
o Is voorzitter van de sportieve cel jeugd. Hij leidt de vergadering en bepaalt de 

agendapunten. 
o Is een aanspreekpunt van het hoofdbestuur aangaande de jeugdopleiding 
o Organiseert samen met jeugdcoördinatoren de startvergadering bij het begin van een 

nieuw seizoen. 
o Organiseert en leidt de trainersvergaderingen 
o Organiseert samen met jeugdcoördinatoren de evaluatiemomenten tijdens en na het 

seizoen. 
o Draagt bij tot de realisatie en ontwikkeling van de beleidslijnen en de strategie van de 

vereniging, bewaakt het sportieve beleidsplan 
o Treedt op als gesprek- en discussiepartner binnen het management van de vereniging. 
o Bewaakt en/of stimuleert de doorstroming van eigen opgeleide talenten. 
o Geeft leiding aan zijn medewerkers, en streeft ernaar om met een gemotiveerd team 

de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. 
o Coördineert en volgt de dagelijkse activiteiten van de jeugdopleiding op. In deze 

context onderhoudt de TVJO de contacten met de medewerkers en voert discussies 
die bijdragen tot een gunstig sociaal klimaat binnen de vereniging. 

o Bouwt externe relaties uit, teneinde het imago en de concurrentiepositie van de 
jeugdopleiding te handhaven en verder te ontwikkelen. 

o Formuleert de voetbal en opleidingsvisie, is verantwoordelijk voor het opleidingsplan , 
de verspreiding ervan en de implementatie. Daarvoor bespreekt, begeleidt en 
ondersteund hij zijn medewerkers en organiseert hij samen met de jeugdcoördinators 
de info-avond voor de start van een nieuw voetbalseizoen 

 

Taakomschrijving  
TVJO 
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o Is verantwoordelijk voor het samenstellen van het sporttechnisch kader binnen de 
jeugdopleiding. 

o Neemt de eindverantwoordelijkheid bij het doorschuiven van spelers. 
o Stelt een jaarplanning op voor trainingen in samenspraak met zijn coördinators 
o Stimuleert en organiseert alle interne en externe opleidingsfaciliteiten 
o Bespreekt regelmatig de interne scoutingen van alle ploegen 
o Bespreekt met zijn coordinators voorbeeld thematrainingen op de 

trainersvergaderingen 
o Geeft feedback naar de trainers toe hoe trainingen waren, en geeft tips en tricks. 

 

 


