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CONCEPT - NOTITIE: Functieprofiel  Jeugd ( selectie-) trainer v.v. LEO: 

Voortdurend is de vv LEO bezig haar technisch beleid, met name voor het jeugdvoetbal, te verbeteren.   

De doelstelling daarbij  is het jeugdvoetbal in het geheel naar een hoger plan te tillen zonder dat dit ten koste 
mag gaan van het (speel)plezier van kinderen, ouders, begeleiders en andere betrokkenen. Ook de cultuur van 
vvLEO  dient hierbij te worden behouden.  

Voor de voortgang van dit ontwikkelingsproces is thans behoefte aan een duidelijke beschrijving van de 
functieprofielen van (selectie)-trainers t.b.v. de leeftijdscategorieën A t/m F.  

Belangrijk uitgangspunt daarbij is het Jeugdbeleidsplan van vvLEO. Ook wordt in dit verband gewezen op de 
“”Procedurebeschrijving Teamindelingsproces voor de Jeugd””, dat in 2012 is vastgesteld. In ontwikkeling is 
thans een Technisch Jeugd  Opleidingsplan. 

In deze notitie  beschrijft de TC (ai) haar visie inzake de beoogde functieprofielen voor (selectie)-trainers bij 
vvLEO. 

Nadat deze profielen  vastgesteld zijn,  kunnen zij gebruikt worden in het proces voor het  selecteren en 
aanstellen van de ( selectie)- trainers binnen de jeugd van vvLEO, voor het nieuwe seizoen 2013-2014. Deze 
notitie maakt vervolgens deel uit van het Jeugdbeleidsplan van vvLEO. 

 

.Selectietrainers: 

In de “Procedurebeschrijving”  ( zie hiervoor paragraaf 1.2.1: en in het bijzonder de punten 1 t/m 11) staat 
beschreven op welke wijze per leeftijdscategorie het aantal selectieteams  wordt bepaald. Voor elk van deze 
vastgestelde teams wordt in principe een selectietrainer aangesteld; ( bijv C1 en C2 etc) waarvoor het hierna 
gestelde van toepassing is. 

 

Selectieteams: 

De beoogde kwaliteit en het niveau van de selectietrainers hangt ten nauwste samen met de uitgangspunten 
zoals geformuleerd voor  het optimaal presteren van selectieteams; zie hiervoor ook de “” 
Procedurebeschrijving”” , 1.2.1, punten 12, 13 en 14. In het bijzonder betreffen deze::  

 Selectieteams spelen – in principe - in de hoogste jeugdafdelingen van KNVB district Noord (minimaal 
eerste klasse en op termijn doorgroei naar Hoofdklasse niveau). 

 Het 2
e
 selectieteam in elke leeftijdscategorie speelt – in principe – maximaal een niveau onder dat van 

het 1
e
 selectieteam; 

 Maximale voetbalweerstand in de competitie. 

 Er wordt aantrekkelijk, aanvallend en moedig voetbal gespeeld “. 

 Uitgangspunt is de jeugd op een plezierige, positieve en pedagogisch verantwoorde manier de 
voetbalsport te laten beoefenen.  

 De individuele ontwikkelingen van spelers/speelsters en het functioneren in een team staan daarbij 
centraal.  

 

Algemeen profiel selectietrainers: 

( Waar in deze notitie over “hij” wordt gesproken valt daar uiteraard ook “zij” onder!!)  

Op hoofdlijnen  wordt van de (selectie)- trainers bij  vvLEO  verwacht dat zij voldoen  aan het volgende  profiel, 
waarbij het logisch is dat  selectietrainers meer ruimschoots aan deze eisen zullen voldoen.  
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  Ambitieuze trainers die het in zich hebben om spelers in alle leeftijdsgroepen aan zich te binden en te 
boeien. 

 Zij kiezen bewust voor de visie en uitvoering van alle door de vvLEO vastgestelde beleidsplannen en 
procedurebeschrijvingen. 

 De voorkeur  gaat naar mensen die op grond van eigen voetbalervaring, iets extra’s kunnen toevoegen 
aan het jeugdvoetbal van vvLEO en in het bijzonder aan het betreffende selectieteam. 

 De (selectie)-trainers  moeten goed kunnen samenwerken:  de selectietrainers en de niet-
selectietrainers moeten elkaar coachen, feedback geven en er zorg voor dragen dat de doorstroming 
naar het volgende team (met name van E naar D) zorgvuldig  en soepel verloopt. 

 De (selectie)-trainers beschikken over goede communicatieve eigenschappen en zijn in staat spelers 
met verschillende culturen en sociale achtergronden tot een team te smeden. 

 (Selectie)-trainers zijn optimaal toegankelijk voor spelers, ouders en overige betrokkenen. 

 (Selectie)-trainers hebben een wijde “verenigingsblik””:  

 Kandidaten kiezen bewust voor de visie en uitvoering van het Technisch Jeugd Plan. 

 (Selectie)-trainers werken nauw samen met de Technische Commissie (TC) en de Technisch 
Coördinator (TCr) en zijn bereid om periodiek te vergaderen/overleggen en het scouten van talenten 
(intern). 

 Het samenstellen van teams voor het nieuwe seizoen vindt plaats in overleg met het TC en de TCr. 

 (Selectie)-trainers komen bij voorkeur voort uit eigen geledingen; pas als dat niet mogelijk is zal buiten 
de vereniging gekeken worden. 

 (Selectie)-trainers zijn verantwoordelijk en beschikbaar voor zowel de wekelijkse trainingen als het 
coachen en begeleiden van hun selectieteam tijdens (oefen)wedstrijden. 

  

Op hoofdlijnen wordt voorgesteld dit algemene profiel nader te onderscheiden naar (selectie)-trainers t.b.v. de 
A-. B- en C-junioren, (selectie)-trainers t.b.v. de D-, E- en F-junioren en de keeperstrainer. 

 

Specifieke functie eisen voor (Selectie)-(trainer A-, B- en C-junioren: 

 De trainer/coach is een “ervaringsdeskundige”; zowel door zijn eigen voetbalervaring als eerdere en 
recente trainers-ervaring, kan hij iets extra’s toevoegen aan de spelersgroep 

 Hij beschikt over tenminste TC III-jeugd en/of is bereid om zich hiervoor te bekwamen 

 Hij beschikt over veel en boeiende oefenstof 

 Hij heeft een uitdrukkingsvaardigheid in woord en schrift 

 Communicatieve sterke persoonlijkheid 

 Voor verdere eisen zie “Procedurebeschrijving”. 

 

Specifieke functie eisen voor (Selectie)-trainer D-, E- en F-junioren: 

 Hij moet affiniteit hebben met deze jongste leeftijds categorieën 

 Enthousiaste trainer die in staat is op een speelse wijze de meest essentiële basistechnieken bij te 
brengen, bijv. methode Meulensteen; 

 Vanuit  zijn eigen voetbalervaring  is hij in staat deze basistechnieken voor te doen en te kunnen 
implementeren 

 Hij heeft een “engelen geduld” 

 Hij heeft tenminste certificaat “Pupillentrainer van de KNVB” of is bereid zich hiervoor te bekwamen; 

 Veel en boeiende oefenstof 

 Goede uitdrukkingsvaardigheden 

 Communicatief sterke persoonlijkheid. 

 

Specifiek t.a.v. de keeperstrainer; 

De (coördinator) keeperstrainer is verantwoordelijk voor een adequate opleiding en ontwikkeling van de keepers 
van de gehele vereniging. Hij heeft op niveau gekeept en heeft ruime keeperstraining ervaring. Hij kan worden 
bijgestaan door een of meer assistenten die onder zijn verantwoordelijkheid trainingen verzorgen. 
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Functie eisen: 

 In het bezit van diploma JVT dan wel gelijkwaardige opleiding op keeperstraining gebied; 

 Ervaring met jeugdvoetbal 

 Goede communicatieve en contactuele eigenschappen 

 Heeft een “vereniging wijde blik” en is toegankelijk voor alle betrokkenen. 

 

Bestanddelen van de functie: 

 Trainen, begeleiden en coachen van keepers. 

 Adviseren en selecteren van keepers 

 Geven van advies aan totale trainingsstaf van de jeugd- en senioren afdeling; 

 Het bijwonen van overleg met TC en/of selectietrainers. 

 

Contract: 

Het verdient aanbeveling de aanstelling van deze selectietrainers contractueel vast te leggen. In een “contract” 
is tenminste de duur van de aanstelling vermeld en het realiseren van de aangegeven doelstellingen. 

Tevens wordt hierin aangegeven welke rechtspositionele  en materiele voorwaarden (oa. kledingpakket, 
opleidingen, vergoedingen) van toepassing zijn.  

 

Specifieke wensen t.a.v. overige trainers: 

 Van hen wordt gevraagd dat zij zich zoveel als mogelijk conformeren aan het Technisch Jeugd 

beleidsplan en de uitwerking hiervan in de Periodiseringsplannen. 

 Zij baseren hun trainingen op de daarin voorgestelde trainingsvormen; 

 Zij coachen het team op wedstrijddagen 

 Zij beschikken bij voorkeur over het certificaat pupillen- of juniortrainer van de KNVB of zijn bereid 

hiervoor de betreffende opleidingen te volgen. 

 Zij zijn bereid in voorkomende gevallen “” train de trainer””-activiteiten te volgen. 

 Zij overleggen regelmatig met de leeftijd coördinator en evt. selectietrainers. 

 

Van vvLeo mag het volgende worden verwacht, teneinde (selectie)-trainers in staat te stellen zo 

optimaal mogelijk te kunnen functioneren: 

 Teams beschikken maximaal over in het Jeugdbeleidsplan  aangegeven aantal spelers; 

 Trainers wordt de mogelijkheid geboden om wekelijks 2 x te kunnen trainen; 

 Ten behoeve van deze trainingen beschikken trainers over voldoende en goed trainingsmateriaal, oa. 

Ballen etc. 

 Nieuwe trainers worden zoveel als mogelijk begeleid, dan wel krijgen de mogelijkheden om “mee te 

lopen” met een ervaren trainer , zoals bijv. een “snuffelstage”; 

 Zoveel als mogelijk en nodig verzorgt vv Leo eigen activiteiten zoals workshops en “train de trainer” 

cursussen om daarmee beginnende trainers vaardigheden en overige skills aan te bieden;  
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