
 

Vacature: Hoofd Jeugdopleiding 

Ben jij de hoofd jeugdopleiding die we zoeken, iemand die in zichzelf wil 
investeren en die kan en wil werken in een dynamische en leerzame omgeving? 

In 2020 heeft VV Hoogeveen het Kwaliteit- & Performance programma doorlopen, sindsdien 
dragen wij de status ‘Lokale Jeugdopleiding’ van de KNVB. Een status waar wij trots op zijn! 

VV Hoogeveen heeft hiermee de basis voor een kwalitatief hoogwaardige jeugdopleiding 
gelegd. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en plezier beleven in het 
sporten en wij willen een sportklimaat creëren voor optimale talentontwikkeling, op ieders 
niveau. Om onze missie verder vorm te geven en onze ambities verder waar te maken 
zoeken wij met ingang van seizoen 2021-2022 een Hoofd Jeugdopleiding. 

Doel van de functie 

Als hoofd jeugdopleiding geef jij leiding aan de uitvoering van het jeugdbeleidsplan. Daarbij 
heb jij oog voor de belangen van het jeugdvoetbalkader en de belangen van onze 
vereniging. Onderdelen daarvan zijn het bevorderen van de ontwikkeling van het 
jeugdvoetbalkader binnen VV Hoogeveen en het verder implementeren en waarborgen van 
het jeugdbeleidsplan. 

Het accent van de hoofd jeugdopleiding ligt op het verhogen van de kwaliteit van de 
jeugdopleiding van VV Hoogeveen in zijn geheel. 
 

Jij herkent jezelf in de volgende punten: 

• Kennis van en affiniteit met het Kwaliteit- en Performance Programma van de KNVB; 

• Een frisse kijk op voetbal en lef om door te ontwikkelen; 

• Communicatief sterk; in staat om op strategisch, tactisch en operationeel niveau te 
acteren; 

• Minimaal een UEFA B diploma, Hoofd Opleiding diploma of bereid deze te halen. 

Jouw belangrijkste taken: 

• Je bent verantwoordelijk voor het verhogen van de kwaliteit van de trainingen van de 
middenbouw en bovenbouw van zowel de jongens en meisjes; 

• Het verder implementeren van het spelervolgsysteem DOT.COM, zodat de trainers er 
functioneel mee kunnen werken; 

• Je zet 'train de trainers' op omwille het niveau van de trainingen te verhogen; 
• Ondersteunt zowel breedte- als selectieteams bij trainingen en draagt zorg voor een 

effectieve toepassing van de 12-spelprincipes van vv Hoogeveen; 
• Geeft invulling aan en bewaakt het (technisch) jeugdbeleidsplan van VV Hoogeveen; 
• Bewaakt de ontwikkeling van trainers van de onderbouw t/m bovenbouw en voert 

vanuit deze rol voortgangsgesprekken i.s.m. technisch jeugd coördinatoren; 
• Stelt jaarlijks in samenspraak met het hoofdbestuur een begroting samen voor de 

jeugdafdeling en bewaakt deze. 



  

En daarnaast: 

• Adviseer je de TC jeugd omtrent de ontwikkelingen en selectieprocedures; 

• Ben je minimaal 2x per week aanwezig op trainingen of wedstrijden van de onderbouw 
t/m bovenbouw, bij zowel de breedteteams als de selectieteams (jongens & meisjes); 

• Voer je periodiek overleg met de TC jeugd, Technisch jeugdcoördinatoren  en de trainers 
van de middenbouw en bovenbouw; 

• Zorg je, samen met de TJ coördinatoren voor vervanging bij afwezigheid van de 
selectietrainers; 

• Leg je periodiek verantwoording af aan het bestuurslid Technische Zaken. 

Tijdsbelasting 

Voor de uitoefening van bovenstaande functie staan gemiddeld 20 uren per week á 40 
schoolweken. Deze uren worden evenredig verdeeld over de breedteteams en 
selectieteams. 

Wij bieden 

Een veelzijdige en uitdagende rol bij een sterk groeiende en ambitieuze vereniging. Wij 
bieden een marktconforme vergoeding en volop ontwikkelingsmogelijkheden (bijvoorbeeld 
opleiding tot bijvoorbeeld Hoofd Opleiding B).  
 

Ben jij de hoofd jeugdopleiding die we zoeken, iemand die in zichzelf wil 
investeren en die kan en wil werken in een dynamische en leerzame omgeving, 
stuur dan een mail met CV en motivatie naar: info@vvhoogeveen.nl   

 


