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VOORWOORD 

 

 

 

 

Dit jeugdbeleidsplan heeft tot doel om onze jeugdwerking in kaart te brengen en onze 

aanpak te formaliseren/structureren. 

 

We hebben bij KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde in 2011 voor de 1e maal een audit gehad en 

hebben toen het provinciaal label (2 sterren) behaald. 

 

Deze audit was een eerste toetsing van onze werking. Ondertussen hebben we de fusie met 

KSK Schilde achter de rug en hebben we door de hervormingen binnen het voetbal ons 

beleid dienen bij te sturen/verbeteren. 

3 jaar later hebben we niet enkel ons label kunnen hernieuwen door bepaalde werkpunten bij 

te werken, op de Quality For Sports Happening waren we eveneens genomineerd in de 

categorie ‘Beste jeugdopleiding Provinciaal’. 

 

In 2018 hebben we opnieuw een doorlichting laten doen en ook daar waren we 

genomineerd in de categorie ‘ Beste jeugdopleiding Provinciaal’. Dit rapport gaf ons terug 

een aantal richtlijnen waarnaar onze club op bepaalde vlakken kon evolueren. 

 

Vandaar deze ge-update versie van het jeugdbeleidsplan (Versie 3.1) 

 

We zijn als club en sportieve cel in het bijzonder dag in, dag uit aan het werken om ons beleid 

in goede banen te leiden en we zijn dan ook erg trots om onze werking via dit document te 

mogen voorstellen. 

 

De inhoud van dit document moet ons in staat stellen om voldoende continuïteit te 

garanderen om onze jeugdopleiding in de toekomst kwalitatief verder te zetten en zelfs te 

verbeteren. 

 

 

Sportieve groeten, 

 

Het bestuur van KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde 
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1. BELEID EN STRATEGIE 
1.1. MISSIE & VISIE VAN DE CLUB 
 

Missie 
 

KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde streeft er naar om een familiale, attractieve club te zijn 

met één van de betere jeugdopleidingen in de regio, waar gespecialiseerde 

opleiders elke speler individueel en in de best mogelijke omstandigheden begeleiden 

met als doel elke speler op het maximum van zijn kwaliteiten te laten voetballen 
 

De sportieve missie van de club is gericht op 5 pijlers:  

 

 De club 

 

KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde streeft ernaar dat alle leden, medewerkers, sympathisanten, 

supporters en alle andere betrokkenen zich thuis voelen binnen de club, en dat ook iedereen 

uit de omgeving KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde beschouwt als een aangename club.  

Om dit na te streven draagt de club volgende thema’s hoog in het vaandel en zal ze hiervoor 

alle inspanningen doen om de club zo attractief mogelijk te maken : 

 

 haar accommodatie 

 haar familiaal en sociaal karakter 

 haar sportieve waarden 

 

 Jeugdopleiding 

 

KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde stelt zeer nadrukkelijk dat haar jeugdopleiding een doel op zich is. 

Hiermee onderschrijft de club niet enkel haar reden van bestaan, maar bevestigt ze eveneens 

dat ze een positieve bijdrage wil leveren aan de voetbalsport in zijn algemeenheid. De 

kwaliteit van de opleiding, inclusief het verder ontwikkelen, het doorstromen en het geven van 

kansen aan jonge spelers, wordt in geen enkel opzicht negatief beïnvloed door het feit dat 

spelers KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde verlaten ten voordele van een andere club.     

 

 Doorstroming eigen jeugdspelers 

 

KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde streeft na dat haar 1ste elftal bestaat uit minimum 2/3de eigen 

opgeleide jeugdspelers.  De referenties hierbij zijn: 

 

 1ste elftal = spelers op het wedstrijdblad bij competitiewedstrijden 

 minimum 2/3de = gemiddelde per seizoen 

 eigen jeugdspeler = een speler die binnen KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde minimum 5 jaar is 

opgeleid vooraleer hij de stap zet naar het 1ste elftal. Deze 5 jaar zijn onafhankelijk of de 

speler zijn interne opleiding in één aaneensluitende periode heeft genoten of dat deze 

periode onderbroken is geweest door tijdelijke overstap(pen) naar een andere club. 

Bijkomend wensen we eveneens te benadrukken dat ook externe jeugdspelers, die op 

eender welk tijdstip binnen hun opleidingstraject aansluiten bij KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde, 

ook kunnen gedefinieerd worden als eigen jeugdspeler als ze na verloop van tijd aan het 
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criteria van deze 5 jaar voldoen. Dit is een bewuste keuze van de club om jonge spelers uit 

de omgeving de kans te geven zich binnen onze club verder te ontwikkelen.  

 

M.a.w.: ‘eigen’ betekent voor KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde ‘opleiden + kansen geven’   

 

 Om de doorstroming naar het 1e elftal meer kansen te bieden heeft KSK ’s-Gravenwezel-

Schilde een Beloftenelftal dat uitkomt in een competitieve provinciale afdeling                      

( momenteel 4e provinciale afdeling ). 

 KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde heeft vastgelegd dat het Beloftenelftal enkel dient te 

bestaan uit eigen opgeleide jeugdspelers. 

Hiermee wenst de club haar duidelijke visie naar haar jeugdleden te brengen en in de 

praktijk om te zetten. 

 

 Niveau 1ste elftal          

                                     

KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde wenst met haar 1ste elftal op het niveau van 1ste of 2de provinciale 

te spelen. Echter, de basis hiervoor blijft met de hoogste prioriteit het financieel gezond zijn (en 

blijven) van de club. Het spelen in 3de provinciale wordt momenteel niet als optie 

weerhouden. Het streven naar 1ste of 2de provinciale is een bewuste keuze omdat dit een 

positieve invloed heeft op de 4 andere pijlers     

 

 De omgeving 

 

KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde wenst een attractieve club te zijn voor (jeugd)spelers binnen de 

eigen en de randgemeenten    

 

 

Visie 
 

Ter ondersteuning van haar sportieve missie richt KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde haar sportieve 

visie op 2 pijlers: 

   

 2 Snelheden 

 

KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde wenst een opleiding aan te bieden waar zowel het recreatieve als 

het ‘prestatiegerichte’ aan bod komt.  

 recreatief: vertaald zich in ‘iedereen de mogelijkheid bieden om wedstrijden te spelen’ 

 prestatiegericht: hiermee wordt niet het klassement bedoeld, wel het gericht ontwikkelen 

van spelers naar een zo hoog mogelijk individueel niveau (= 1ste focus). Het sportief niveau 

van het 1ste elftal van KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde is hierbij een 2de focus. 

 

 Opvoeding, normen en waarden 

 

KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde wenst als club -in de mate van het mogelijke- een bijdrage te 

leveren aan het verder ontwikkelen van de persoonlijkheid van haar voetballers . 

 

Onze trainers hebben de Panathlon verklaring ondertekend. Deze verklaring en het Fairplay 

charter hangt in al onze kleedkamers uit, samen met de 10 geboden van de Jeugdtrainer. 
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Voor meer details verwijzen we naar het intern reglement van KSK waarin dit uitvoerig staat 

beschreven. 

Tevens is er een procedure opgesteld bij het niet naleven van het reglement binnen de 

jeugdwerking. (zie document procedure niet naleving gedragsregels jeugd) 

 

Alcohol, tabak en drugs 

 

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het 

voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, 

dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:  

 Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid kunnen schaden. Gebruik ze met 

mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik 

van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.  

 Het drinken van alcoholische dranken in de kantine is op alle openingsdagen vóór 10:00 

niet gewenst.  

 Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers en kantines.  

 Drugsbezit, drugsgebruik en drugs dealen in en om het sportterrein is niet toegestaan en zal 

direct leiden tot een sanctie.  

 

We verwijzen hier naar het KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde intern document over “Preventief 

alcohol en drugsbeleid”.  

 

Pestgedrag 

 

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan 

ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.  
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1.2. MISSIE & VISIE VAN DE JEUGDOPLEIDING 
 

Missie Jeugdopleiding 
 

KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde streeft er naar om een club te zijn met één van de betere 

provinciale jeugdopleidingen in de regio waar gespecialiseerde opleiders elke speler 

individueel trachten beter te maken en op te leiden tot een volwaardige en 

zelfstandige 1e elftal speler 
 

De sportieve missie van de jeugdopleiding is gericht op 5 pijlers:  

 

 Kwaliteit        

                                       

KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde wenst ‘een betere’ jeugdopleiding aan te bieden. Het streefdoel 

hierbij is provinciaal voetbal   

 

 Spelers individueel beter maken 

 

KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde streeft ernaar om haar spelers individueel beter te maken. 

De elementen binnen het ‘prestatiegerichte’ opleidingsproces zijn daarbij: 

 de individuele mogelijkheden (grenzen) van de speler 

 het ontwikkelen van de speler tot volwaardig elftalspeler ongeacht het sportief niveau 

 

 Relatie opleiden – winnen 

 

KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde wenst een zeer nadrukkelijk standpunt in te nemen m.b.t. de 

relatie opleiden–winnen. 

Een gedetailleerde omschrijving van het aspect winnen, cfr wedstrijdresultaat, wordt gegeven 

binnen het thema ‘voetbalopleiding’. In de relatie tussen opleiden en winnen worden 

volgende thema’s steeds in de balans opgenomen : 

 

 plezier - FUN 

 speelgelegenheid 

 recreatief en prestatiegericht (ref: 2 snelheden) 

 discipline 

 wedstrijdresultaat 

 

 Trainersopleiding en –begeleiding 

 

KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde wenst prioritair alle aspecten van de trainingsprocessen te 

ondersteunen. Hierbij zijn de belangrijkste topics: 

 het opleiden en begeleiden van trainers op een structurele manier 

 een transparante informatiestroom, afstemming en coördinatie onder de trainers  

 het streven naar een lange termijn samenwerking met alle jeugdtrainers. De streefwaarde 

hierbij is 4 jaar. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij het aantrekken van jeugdtrainers. 
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 Accommodatie 

 

KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde streeft ernaar om al haar spelers trainings- en speelgelegenheid 

aan te bieden in de meest optimale omstandigheden. Dit omvat de ‘gehele omkadering’, 

waarbij de focus ligt op het ter beschikking stellen van een kwaliteitsvolle accommodatie met 

bijhorend materiaal.  

(Ref: zie ook sportieve missie van de club) 

 

Visie Jeugdopleiding 
 

Ter ondersteuning van haar sportieve missie richt KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde haar sportieve 

visie op 5 pijlers: 

 

 Jeugdopleidingsplan 

 

KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde is sinds het seizoen 2009-2010 van start gegaan met een 

hernieuwd opleidingsplan. De basis hiervoor was het bestaande opleidingsplan , aangevuld 

met thema’s uit het Foot Pass project.  We volgend hier de voetbalvisie van VFV, aangevuld 

met eigen accenten en suggesties uit de DoublePass-audits. 

 

Deze versie is aangepast aan de Opleidingsvisie Voetbal Vlaanderen. De hervormingen van 

seizoen 2018-2019 zijn reeds verwerkt in dit document, uitgezonderd de items waarin we als 

club eigen accenten willen leggen. 

 

 Gespecialiseerde opleiders 

 

KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde wenst gespecialiseerde opleiders aan te stellen per 

leeftijdscategorie.  

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het trainersprofiel (cfr recreatief / prestatiegericht) 

 

 Informatie en communicatie 

 

KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde wenst haar opleidingsplan te ondersteunen met een gerichte en 

directe to-the-point informatie en communicatie, zowel mondeling als schriftelijk. 

( zie Visie Communicatie KSK 2020-…) 

 

 Samenwerking clubs, scholen en gemeente 

 

KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde wenst haar sportieve- en sociale functie verder uit te breiden via 

samenwerkingsverbanden met de eigen gemeente en haar scholen.  

 

Er is een goede samenwerking met de gemeente, dit in beide richtingen. 

KSK ’s-Gravenwezel-Schilde zit mee in de sportraad, is jaarlijks aanwezig op de verenigingen-

dag van de gemeente en aanwezig op het bal van de burgemeester. 

Ook de contacten met scholen zijn goed, we delen folders uit om spelers te rekruteren, de 

scholen spelen hun scholentornooi op onze velden. 

 

De samenwerking met andere clubs en organisaties werden opgestart en uitgebreid. 

Meer detailinfo over samenwerkingsverbanden is terug te vinden in alinea 7.2 
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 Trainingsmoment 

 

KSK ‘s-Gravenwezel-Schilde wenst dat elftallen van dezelfde leeftijdscategorie op hetzelfde 

moment trainen 

   

 


