
Vacature
HOOFD OPLEIDING VOETBAL (16 UUR)  
 

Organisatie:
Sportclub Joure is een omnisportvereniging met bijna 1000 leden. Circa 900 leden voetballen en 100 leden 
spelen korfbal. Het eerste team komt momenteel uit in de tweede klasse en heeft de ambitie om structureel in 
de eerste klasse uit te komen. SC Joure heeft de ambitie om ieder lid te laten presteren op het niveau dat het 
beste past bij de persoonlijke ambities. Het opleiden van jeugd is essentieel om deze ambitie te behalen. 

Doel van de functie
Als Hoofd Opleiding is het jouw primaire verantwoordelijkheid de gehele jeugd (van mini’s t/m O19) naar  
een hoger niveau te brengen, door de kwaliteit van de trainingen en trainers zo goed op orde te hebben dat 
spelers van SC Joure zich met plezier optimaal kunnen ontwikkelen.

Verantwoordelijkheid Hoofd Opleiding
Betere trainers dragen bij aan de ontwikkeling en kwaliteit van het voetballen wat zorgt voor het behoud van 
leden. Als HO train je de trainer op een positieve wijze, stuur je de trainers aan en heb je hiermee indirecte 
invloed op de ontwikkeling van spelers. Daarnaast heb je ook een directe invloed op de ontwikkeling en het 
behoud van trainers.

 Primaire Verantwoordelijkheden
 1. Het opstellen en (door)ontwikkelen van het jeugdvoetbalbeleid
 2. Het jeugdvoetbalbeleid implementeren en bewaken
 3. Het begeleiden en scholen van het voetbaltechnisch kader

 Secundaire Verantwoordelijkheden
 • Het functioneren van trainers/coaches & het realiseren van draagvlak op de voetbalvisie en het 
  jeugdvoetbalbeleid
 • Het ontwikkelen en behoud van trainers/coaches die zich hierdoor (nog) meer gewaardeerd voelen
 • Door aandacht te geven aan trainers/coaches is op de lange termijn minder werving nodig voor  
  nieuwe trainers/coaches
 • Veiliger voetbalklimaat op de vereniging waardoor spelers en kader zich nog meer thuis voelen
 • Een soepelere doorstroom van onder- naar bovenbouw
 • Het ontwikkelen en bewaken van de rode draad binnen de jeugdopleiding
 • De indirecte ontwikkeling en daardoor behoud van spelers
 • Draagt zorg voor een passende sfeer en beleving binnen de vereniging
 • Committeert zich aan de binnen de vereniging geldende waarden & normen



 Scope
 • Mini’s
 • JO8 t/m JO19
 • MO8 t/m MO19

 Veranderingen
 • Verantwoordelijk voor het bedenken van veranderingen welke het jeugdvoetbalbeleid 
  ten goede komen
 • Verantwoordelijk voor het realiseren van veranderingen welke het jeugdvoetbalbeleid 
  ten goede komen

Plaats in de organisatie
De HO valt in het voetbaltechnische kader onder directe verantwoordelijkheid van het bestuurslid 
Technische Voetbalzaken. De HO geeft leiding aan de trainers binnen zijn scope. Voor vraagstukken welke 
niet van technische aard zijn wordt de HO ondersteunt door de jeugdafdeling.

Wie zoeken we?
SC Joure is een warme club met oog voor haar leden, vrijwilligers en de regionale samenleving. Wij zoeken 
voor gemiddeld 16 uren per week een enthousiaste, communicatief sterke en gedreven persoonlijkheid. 
Je bent een motivator en een voetbaltechnisch voorbeeld. Je bent het visitekaartje van de club. 
Je staat positief in het leven en je zit vol met ideeën over jeugdvoetbal.   

Wat bieden wij?
Wij bieden een superuitdagende functie waar een passende vergoeding bij hoort. SC Joure heeft de 
beschikking over optimale trainingsfaciliteiten waar ambities kunnen worden behaald.  

VOEL JIJ JE AANGESPROKEN? 
DURF JIJ DE UITDAGING AAN TE GAAN? 

Wij komen graag met je in contact. Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met 
Fedde Jisse Regts, 06-18981976 of je reactie mailen naar feddejisseregts@gmail.com


