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Dit rapport is samengesteld door NMC Bright als onafhankelijke begeleider van het KNVB Kwaliteit & 

Performance Programma voor Jeugdopleidingen. 

 

NMC Bright verklaart dat de informatie zoals weergegeven in dit rapport is opgemaakt naar aanleiding 

van de door de club verstrekte informatiestukken en de gevoerde gesprekken en discussies tijdens de 

inhoudelijke besprekingen op de dag van de audit en review. 

 

De informatie die hiermee wordt verstrekt is voor zover mogelijk en redelijkerwijs verwacht mag worden 

geverifieerd op juistheid, nauwkeurigheid en/of volledigheid door NMC Bright.  

 

Utrecht, mei 2016 
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VOORWOORD 

 

Voor u ligt het eindresultaat van deelname aan het Kwaliteit & Performance Programma. De Koninklijke 

Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) en sportadviesbureau NMC Bright hebben in samenwerking met uw 

vereniging de jeugdopleiding geëvalueerd en op basis daarvan advies uitgebracht. 

 

Kwaliteitsimpuls 

De KNVB en NMC Bright hebben samen met diverse experts uit het amateur en betaald voetbal het 

Kwaliteit & Performance Programma voor jeugdopleidingen in Nederland ontwikkeld. Het programma 

biedt een kwaliteitsimpuls voor jeugdopleidingen in Nederland. Verenigingen worden ondersteund om 

systematisch hun jeugdopleiding te evalueren en te verbeteren.  

 

Ontwikkelen en verbeteren 

Het is een mogelijkheid voor verenigingen om hun jeugdopleiding te onderscheiden en te positioneren in 

het voetballandschap. De nadruk tijdens het programma ligt op ontwikkelen en verbeteren. Het is een 

zogenaamd ‘ontwikkelingsgericht certificeringsmodel’ dat niet alleen kwaliteit inzichtelijk maakt, het 

geeft de vereniging ook handvatten en concrete aanbevelingen om de jeugdopleiding te verbeteren.  

 

Uitgangspunten 

Het Kwaliteit & Performance model heeft de volgende uitgangspunten: 

 Het is één integraal kwaliteit & performance model voor de gehele voetbalpiramide, dus 

zowel voor betaald- als amateurvoetbal; 

 Het biedt ruimte voor de eigenheid en het onderscheidende vermogen van de club; 

 Het legt de nadruk op ontwikkelen & verbeteren en niet op controleren & beheersen; 

 De kwaliteitszorgsystematiek moet aansluiten op de visie en filosofie van de club; 

 Het biedt de mogelijkheid tot benchmarken en te leren van best practices; 

 Het model focust op rendement en performance verbetering; 

 In het proces wordt de administratieve last voor een club tot een minimum beperkt; 

 De nieuwe werkwijze moet clubs kansen bieden voor marketing en communicatie; 

 De club blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar jeugdopleiding, 

de KNVB kan hierin echter faciliteren en/of adviseren; 

 Het model maakt de transitie van papier naar praktijk ofwel van “wat moeten we doen om een 

certificaat te halen?” naar “Hoe zorgen we voor een optimaal opleidingsprogramma en 

leerklimaat?”. 

 

De voetbalpiramide 

Verenigingen met een sterke jeugdopleiding kunnen zich met behulp van het Kwaliteit & Performance 

Programma voor Jeugdopleidingen op hun eigen niveau positioneren in de voetbalpiramide. Deelname 

leidt naar de erkenning als: 

 

1. Lokale Jeugdopleiding 

2. Regionale Jeugdopleiding  

3. Nationale Voetbalacademie 

4. Internationale Voetbalacademie 
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Resultaat 

Dit rapport is het eindresultaat van deelname van uw club aan het Kwaliteit & Performance Programma. 

Het geeft de belangrijkste conclusies weer uit de evaluatie en beschrijft adviezen ter verbetering van de 

jeugdopleiding. 
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HOOFDSTUK 1. ONDERZOEKSOPZET 

 

In de periode januari 2016 – mei 2016 heeft a.v.v. SDZ deelgenomen aan het Kwaliteit & Performance 

Programma voor Jeugdopleidingen. Het programma bestaat uit een adviesgesprek, een audit en een 

review.  

 

1.1 Adviesgesprek 

In het adviesgesprek wordt naar de ambitie gevraagd en op welke niveau de club beoordeeld wilt 

worden. Tevens wordt een inschatting gemaakt van de kans van slagen om deze ambitie te realiseren. 

 

1.2 Audit 

In een audit wordt de jeugdopleiding getoetst aan het kwaliteitskader voor jeugdopleidingen op het 

desbetreffende ambitieniveau (lokaal, regionaal, nationaal of internationaal). De club bereidt zich hierop 

voor door eerst zelf de jeugdopleiding te evalueren op basis van de minimale kwaliteitseisen. De club 

ontvangt hiervoor een inlogcode met een persoonlijke link naar een online evaluatieomgeving. Zij kan bij 

elke vraag een toelichting geven en bewijsmateriaal bijvoegen middels een ‘uploadfunctie’. Vervolgens 

vindt er een bezoek aan de club plaats en zullen alle kwaliteitseisen met de club besproken worden. Op 

basis van de zelfevaluatie, inclusief documenten en bewijsmateriaal en de bevindingen uit het bezoek 

wordt een rapportage opgemaakt waaruit blijkt of de jeugdopleiding voldoet aan de minimale 

kwaliteitseisen op de onderwerpen 01 t/m 09 uit het kwaliteitskader. 
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1.3 Review 

Een review biedt de club de kans om samen met een groep experts de inhoud en praktijk van hun 

opleidingsprogramma door te lichten en punten te signaleren voor verbetering. Waar de audit controleert 

of de jeugdopleiding voldoet aan de minimale kwaliteitseisen (de zogenaamde randvoorwaarden), focust 

de review zich op het ontwikkelen en verbeteren van de jeugdopleiding. 

 

Tijdens de review staan de drie laatste onderwerpen uit het kwaliteitskader centraal: visie en werkwijze 

ten aanzien van talentherkenning- & identificatie (10), visie en werkwijze ten aanzien van 

talentontwikkeling (11) en leerklimaat (12).  

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden kort en overzichtelijk de belangrijkste kenmerken van het opleidingsprogramma 

van de club gepresenteerd. In hoofdstuk 3 zijn de uitkomsten van de audit opgenomen en in hoofdstuk 4 

is het verslag te lezen met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de review.  
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HOOFDSTUK 2. KENMERKEN JEUGDOPLEIDING  
 

Naam 

Club a.v.v. SDZ 

 

Ambitie & doelstelling 

Ambitie a.v.v. SDZ ambieert de status van Lokale Jeugdopleiding en hoopt op 

termijn een status Regionale Jeugdopleiding te behalen.  

a.v.v. SDZ speelt met 1e elftal (zo) in de 4e Klasse. Met de 

jeugdopleiding is de ambitie uitgesproken om zoveel mogelijk spelers 

op te leiden voor het 1e elftal dat op (middellange) termijn doorstroomt 

naar de 2e Klasse. 

 

Positie 

Positie Uit bovenstaande ambities blijkt de positie van de jeugdopleiding. Om 

bovenstaande ambitie te realiseren is het doel uitgesproken om met 

jeugdselectieteams op divisieniveau uit te komen. Echter biedt de club 

meer dan selectievoetbal. De club richt zich op het bieden van een 

veilig klimaat waarin iedereen met plezier kan voetballen.  

 

Accommodatie 

Accommodatie Sportpark SDZ (Transformatorweg 10, Amsterdam) 

Club opgericht 1920 

 

Organisatie 

Bestuurslid Technische Zaken 

Technisch Coordinator ABC 

Technisch Coordinator DEF 

Danny Flemming 

Johan Stravers 

Marco van Dam 
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HOOFDSTUK 3. AUDIT 

a.v.v. SDZ heeft aan de start van Kwaliteit & Performance Programma de ambitie uitgesproken de status 

van Lokale Jeugdopleiding te willen bemachtigen. Op 17 maart 2016 heeft daarom de audit 

plaatsgevonden waarin is onderzocht of SDZ voldoet aan de minimale kwaliteitseisen (2013-2020) voor 

een Lokale Jeugdopleiding zoals beschreven in het KNVB Kwaliteit & Performance Programma voor 

jeugdopleidingen. Het onderzoek is gedaan door onafhankelijk adviesbureau NMC Bright in 

samenwerking met de KNVB. In die hoedanigheid geeft het onderzoeksteam op basis van de audit het 

volgende advies aan het bondsbestuur van de KNVB. 

 

3.1 Sterke punten 

Op basis van de audit kan worden geconcludeerd dat a.v.v. SDZ beschikt over een ambitieuze 

jeugdopleiding, die met veel betrokkenheid wordt gedragen in de vereniging. Er is veel waardering voor 

de volgende punten: 

 SDZ heeft een kern van mensen verbonden aan de ambitie om met de jeugdopleiding kwalitatief te 

groeien. 

 Het opleidingsniveau van het technisch kader. 

 De aandacht voor het behoud van een bepaalde identiteit die SDZ past. 

 

3.2 Aandachtspunten 

Er zijn aandachtspunten gesignaleerd. De vereniging voldoet aan alle minimale kwaliteitseisen die 

gelden op lokaal ambitieniveau. Op regionaal ambitieniveau is op 25 punten een afwijking geconstateerd: 

 

3.3 Eindconclusie 

Dit brengt ons tot de volgende eindconclusie: 

Datum audit    : 17 maart 2016 

Ambitie jeugdopleiding   :  Lokale Jeugdopleiding 

Afwijking op lokaal ambitieniveau : 0 (waar maximaal 4 is toegestaan) 

Afwijking op regionaal ambitieniveau : 25 (waar maximaal 4 is toegestaan) 

Conclusie op basis van audit  :  Lokale Jeugdopleiding 

 

 

De bevindingen van de audit zijn opgenomen in de rapportage Auditrapportage 201516 – avv SDZ vDef. 

Het totale rapport (inclusief vragen, antwoorden, toelichting en toegevoegde documenten) is reeds in het 

bezit van de club.  
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HOOFDSTUK 4. REVIEW 

Op 12 mei 2016 heeft vervolgens de review plaatsgevonden. De review focust op de inhoud en praktijk 

van de jeugdopleiding en heeft als doel om samen met de club een aantal conclusies en aanbevelingen 

te formuleren voor het verder ontwikkelen van de jeugdopleiding. Tijdens de review staan de volgende 

drie kwaliteitsdomeinen centraal: 10) Talentherkenning & -identificatie, 11) Talentontwikkeling en 12) 

Leerklimaat (zie kwaliteitskader op pagina 6). Hiernaast worden vooraf een aantal specifieke 

onderwerpen benoemd waar nog verder op ingezoomd kan worden tijdens de review.  

 

4.1 Onderwerpen 

In afstemming met de club zijn de volgende onderwerpen vastgesteld:  

 Beleid & strategie 

 Organisatie & randvoorwaarden 

 Opleidingsvisie 
 

4.2 Betrokkenen 

Het externe reviewteam bestaat uit:  

 Peter den Otter  AFC Ajax  Coördinator Middenbouw 

 Marco Neuvel  KNVB   Technisch Jeugd Coördinator 

 Jorg van der Breggen  KNVB    Medewerker Voetbalontwikkeling  

 Nick Veenbrink   KNVB    Adviseur en procesbegeleider NMC Bright  

 

Het interne reviewteam bestaat uit: 

 Danny Flemming Bestuurslid Technische Zaken 

 Johan Stravers Technisch Coordinator ABC 

 Marco van Dam Technisch Coordinator DEF 

 Dick Meerman Interne Scout / Trainer Futuroteam 

 

Verder worden overige stafleden betrokken op bepaalde momenten.  

 

4.3 Conclusies & aanbevelingen 

Tijdens en/of naar aanleiding van de review zijn de volgende conclusies en aanbevelingen geformuleerd.  

 

Algemene indruk 

Door de aanwezigheid op de accommodatie van a.v.v. SDZ en door de gesprekken en discussies met de 

interne reviewcommissie heeft het expertpanel een goed beeld gekregen van de jeugdopleiding. Er is 

veel waardering voor de volgende punten: 

  

 De enthousiaste wijze waarop het interne reviewteam de gegeven adviezen aangrijpt. 

 Het bestuurlijk draagvlak om de jeugdopleiding verder te ontwikkelen. 

 De mogelijkheden die zijn gecreëerd vanuit het bestuur om de jeugdopleiding verder te 

ontwikkelen. 

 Het binden van ambitieus en talentvol kader aan de jeugdopleiding. 

Kortom, in een dag tijd heeft het reviewteam een goede indruk gekregen van a.v.v. SDZ. Er zijn sterke 

punten gezien en benoemd. Er zijn ook een aantal aanbevelingen geformuleerd.  
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PROCES OM TE KOMEN TOT BELEID & STRATEGIE 
Het (door) ontwikkelen van beleid vraagt om een proces met als resultaat een breed gedragen visie. Het 

woord proces is daarbij niet te onderschatten. Veel verenigingen trappen in de valkuil een enkeling een 

omvangrijk beleidsplan te laten schrijven dat uiteindelijk onvoldoende leeft. Wat logisch is, de inhoud is 

tenslotte niet bevraagd of gedeeld. Het risico daarvan is dat het beleid onvoldoende aansluit op de 

praktijk. Daarbij kun je al een belangrijke stap maken door mensen mee te krijgen, zodat het beleid wat je 

bepaalt al (gedeeltelijk) naar de praktijk wordt vertaald.  

 

Aanbeveling. Beleid moet aansluiten op de praktijk; de praktijk wordt ervaren en beleefd door mensen. Het is 

dus niet meer dan logisch dat deze mensen een stem krijgen in het ontwikkelen en vormgeven van het beleid. 

 

Het (door) ontwikkelen van beleid vraagt om een gedegen proces met als resultaat een breed gedragen 

visie. Dit creëer je door verschillende doelgroepen te betrekken in het gesprek. De uitdaging ligt hem 

daarin de juiste mensen betrokken te houden en het geduld op te brengen dat het proces vraagt.  

 

Aanbeveling. Hanteer bij het ontwikkelen van beleid de volgende stappen: 

1. Benoem een functionaris als procesbegeleider. De procesbegeleider bewaakt de voortgang, bundelt 

inhoudelijke kennis en is een verbindende schakel. De KNVB kan eventueel voorzien in een 

procesbegeleider van buiten de club.  

2. Door mensen uit verschillende doelgroepen te betrekken wordt het nieuw te ontwikkelen beleid direct 

gedragen en creëer je betrokkenheid. Stel een projectgroep samen die de diversiteit in de vereniging 

weerspiegelt (spelers, ouders, toeschouwers, trainers, scouts, bestuurs- en commissieleden). 

3. Geef bevoegdheid aan de functionaris om beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Door bevoegdheden te 

delegeren versnelt het proces. 

 

Aanbeveling. Stel een reële planning op voor de ontwikkeling en implementatie van het beleid waarin 

intervisie- en evaluatiemomenten zijn opgenomen. Stel jaarplanningen op. Verwerk in de jaarplanning ten 

minste de volgende momenten: 

 Brainstormsessies voor ontwikkelen beleid. 

 Deadlines voor het ontwikkelen of implementeren van beleid. 

 Intervisiebijeenkomsten voor (kader)leden. 

 Informatieve bijeenkomsten voor (kader)leden. 

 (Tussentijdse) evaluatiemomenten voor (kader)leden, commissies / bestuur. 
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DRIE RADARS: MOTOR VAN DE CLUB 
Zomaar ergens beginnen leidt tot onsamenhangend beleid. Daarom is het van belang bij het begin te 

beginnen. Wat geeft richting aan de organisatie en wat er daadwerkelijk op het veld gebeurd? Juist; de 

missie, ambities en kernwaarden die je met elkaar afspreekt. Zorg dat je die scherpt hebt, voordat je 

verder gaat. Zoals hieronder afgebeeld geeft dit richting aan de andere tandwielen van de vereniging.  
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RADAR 1: ALGEMEEN BELEID 
 

 

 

RICHTING GEVEN 

 

 

 

 

 

Uit de review blijkt dat SDZ goed voor ogen heeft wat er leden wilt bieden. Wat betreft het benoemen 

van ambities heeft de club voor ogen hoe de toekomst eruitziet. Een volgende stap is het concreet 

uitwerken van deze ambities door te benoemen welke ambities prioriteit hebben en wat deze ambities 

voor de praktijk betekenen. 

    

 

 VISIE & AMBITIE BEPALEN 

Om met elkaar doelgericht te werken is het vertrekpunt concreet maken van belang; ook wel “het 

inkleuren van de stip op de horizon”.   

 

Aanbeveling. Concretiseer de visie & ambities van de organisatie en werk deze uit naar meetbare 

doelstellingen. Geef zo concreet mogelijk antwoord op de volgende vragen:  

- welke ambities willen wij op kort-, middellange- en lange termijn bereiken? 

- welke mensen, voorwaarden en middelen hebben wij nodig om deze ambities te realiseren? 

De ambities en bijbehorende doelstellingen moeten toetsbaar zijn aan handelingen of keuzes uit de praktijk.  

 

VOORBEELD UITWERKING AMBITIES EN DOELSTELLINGEN PER BESTUURSGROEP 

 

Aanbeveling. Je kunt de doelstellingen verder uitwerken door per bestuursgroep (of doelgroep) een actieplan te 

beschrijven voor de doelstellingen die zijn opgesteld. Houdt dit actieplan kort, bondig en overzichtelijk. Het is 

uiteindelijk aan het bestuur om prioriteit te geven aan de diverse doelstellingen en acties die uitstaan. 

 

 

 

BESTUURSGROEP AMBITIE DOELSTELLINGEN 

TECHNISCHE ZAKEN 

Competitieniveau Over 5 jaar spelen alle 1e jeugdselectieteams op divisieniveau 

Opleidingsvisie Over 2 jaar traint iedere selectietrainer volgens de opleidingsvisie van de club 

Prestatieniveau Over 3 jaar komt het eerste elftal structureel uit in de 2e Klasse.  

Eigen jeugd Over 5 jaar bestaat 95% van 1e selectie bestaat uit eigen jeugd 

JEUGDZAKEN Behoud junioren Over 2 jaar is het doorstroom percentage van A- & B-junioren boven de 95% 

MEISJES- EN 

VROUWENVOETBAL 

Groei meisjes- en 

vrouwenvoetbal 

Over 3 jaar zijn we uitgegroeid tot een bolwerk voor talentvolle en ambitieuze 

meisjes uit de regio. 

COMMUNICATIE 
Toegankelijke 

communicatie 

Over 1 jaar weten we met onze website, sociale media kanalen en offline 

media ieder lid te bereiken. 

VRIJWILLIGERSZAKEN 
Nieuwe doelgroepen 

Over 3 jaar bestaat 10% van de kaderleden uit ‘nieuwe’ doelgroepen zoals 

moeders van jeugdleden en junioren. 

Behouden vrijwilligers Over 1 jaar is voor ieder vrijwilliger een duidelijk aanspreekpunt bekend. 

ACCOMMODATIE 
Aantrekkelijke 

accommodatie 

Over 3 jaar zijn de kleedkamer gerenoveerd en zijn er 2 extra kunstgrasvelden 

aangelegd. 
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VOORBEELD UITWERKING ACTIEPLAN 

Huidige situatie Doorstroom percentage bij A- & B-junioren is 65%. 

Doelstelling Over 2 jaar is het doorstroom percentage van A- & B-junioren boven de 95% 

Wie is verantwoordelijk? (Selectie)trainers, Algemeen coördinatoren 

Hoe gaan we dit realiseren? Doelgroep persoonlijke aandacht geven door 3x per jaar voortgangsgesprekken en ze te 

betrekken in beleid of organiseren van activiteiten.  

Wat hebben we daarvoor nodig? Overlegmomenten, budget voor activiteiten 

Wanneer hebben we dit afgerond? Juni 2017 

 

Met het concretiseren van ambities wordt de stip op de horizon al duidelijker ingekleurd. De route die je 

daar naartoe bewandeld en de keuzes die je onderweg maakt worden (mede-)bepaald door de 

(kern)waarden die je met elkaar hebt afgesproken.  

 

Het is belangrijk de ambities en kernwaarden zo concreet mogelijk te maken, want bij groei 

(kwantitatief/kwalitatief) en het realiseren van ambities worden de huidige grenzen van de organisatie 

opgerekt. Het realiseren van ambities stelt de vereniging soms voor lastige keuzes. Het concretiseren van 

de ambities en kernwaarden geeft richting aan de keuzes die je maakt. Bij elke keuze op operationeel of 

strategisch niveau dienen de ambities en kernwaarden antwoord te geven op het vraagstuk.  

 

Aanbeveling. Benoem consequenties van ambities en doelstellingen in het actieplan door tegenstrijdigheden of 

grenzen van de organisatie bloot te leggen. Bijvoorbeeld: de doelstelling om hoger te spelen met selectieteams 

vraagt om meer trainingsuren. Dit betekent minder beschikbare tijd op trainingsvelden voor andere 

doelgroepen, bijvoorbeeld de veteranen. Deze tegenstellingen zorgen je duidelijke prioriteiten en keuzes maakt 

in de ambities van de vereniging. 

 

Tijdens de review is het uitgedrukt in onderstaande vraag. Zorg dat de uitgewerkte ambities antwoord 

geven op deze vraag.  

 

Stel dat de sponsorcommissie erin slaagt om €10.000,- extra binnen te halen, waar wordt dit geld dan aan 

besteed? 



 
 

 

 

NOODZAKELIJKE RANDVOORWAARDEN 

 

 

 

 

Om de missie en ambities te realiseren zijn noodzakelijke randvoorwaarden nodig. Het aanbrengen van 

structuur schept duidelijkheid in de organisatie en schept de juiste voorwaarden om het beleid naar de 

praktijk te kunnen brengen. In het geval van SDZ berusten veel logistieke en organisatorische zaken nog 

op te weinig mensen. Het doel is de tweede radar dusdanig goed in te richten dat het technisch kader 

(inclusief de technisch coördinatoren en bestuurslid technische zaken) zich meer met de derde radar 

kunnen bezighouden. 

 

Aanbeveling. Stel een bestuurslid aan voor de tweede radar: organisatie, logistiek, structuur, planning, 

administratie etc. Bestuurlijke verankering zorgt dat bijvoorbeeld de jeugdcommissies een aanspreekpunt 

hebben anders dan de voorzitter of het bestuurslid technische zaken. Het bestuurslid wordt verantwoordelijk 

voor alle niet-voetbaltechnische operationele zaken. 

 

Er is reeds een (te) uitgebreid handboek met functieomschrijvingen. Uit de praktijk blijkt dat de 

functieprofielen die hierin staan opgenomen nauwelijks nog worden nageleefd.  

 

Aanbeveling. Richt taken en verantwoordelijkheden opnieuw in door het opstellen van een organogram. Stel 

een organogram op waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden benoemd worden voor de 

verschillende commissies en functionarissen. Het schept duidelijkheid in de samenwerking. Benoem 

bevoegdheden in het organogram, zodat duidelijk wordt wie beslissingen maakt en processen leidt. Maak 

daarbij onderscheid in (hiërarchische) niveaus. Concretiseer verantwoordelijkheden in meetbare 

taken/doelstellingen en neem deze op in functieprofielen. 

 

Aanbeveling. Zorg dat taken en verantwoordelijkheden duidelijk worden gecommuniceerd aan vrijwilligers. Bij 

aanvang van een functie/seizoen moet voor iedereen helder zijn wat wordt verwacht en wat niet. Dit zorgt dat 

functieprofielen of een organogram niet alleen goed op papier staan, maar naar de praktijk vertaald worden. 

 

Naast het efficiënt inzetten van de mensen die ter beschikking staan is de juiste invulling van 

randvoorwaarden noodzakelijk om doelstellingen te behalen. Hier komen radar 1 & 2 samen.  

 

Aanbeveling. Stel een propositie op waarin per doelstelling staat beschreven welke voorwaarden nodig zijn 

deze te verwezenlijken De propositie laat een concreet en reëel stappenplan zien om de ambities te 

verwezenlijken. Een methode om tot een propositie te komen is concreet antwoord geven op onderstaande 

vragen: 

 Welke doelstelling willen wij realiseren? 

 Voor wie doen wij dat? 

 Welke processen/activiteiten moet plaats vinden? 

 Welke mensen en middelen hebben we nodig? 

  

Aanbeveling. Breng vervolgens in beeld welke doelstellingen prioriteit hebben en welke voorwaarden daarvoor 

nodig zijn. Doel is te komen tot een prioriteitenlijst in het creëren van noodzakelijke randvoorwaarden.  
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VISIE OP OPLEIDEN 

 

 

 

 

De ambities, uitgewerkt in doelstellingen, en kernwaarden van de vereniging geven richting aan de visie 

op opleiden. Hierdoor wordt bepaald welke noodzakelijke randvoorwaarden nodig zijn om de ambities te 

realiseren. Vervolgens wordt de inhoud vormgegeven.  

De visie op voetballen is nu uitgewerkt in een te hanteren formatie (1-4-3-3) en algemene 

uitgangspunten. Door het breed formuleren van de visie op voetballen ontbreekt samenhang tussen 

trainers. Doel is een visie op opleiden te krijgen die houvast biedt voor het kader, maar voldoende 

individuele speelruimte biedt om een eigen invulling te kunnen geven.  

 

VISIE OP OPLEIDEN 

SDZ is voornemen de jeugdopleiding nog verder te ontwikkelen, dit is immers vastgesteld in radar 1. 

Nadat in radar 2 de juiste voorwaarden zijn ingericht komt het uitdiepen van de derde radar aan bod, de 

visie op opleiden. Om de visie op opleiden te ontwikkelen is een structuur aangedragen tijdens de review. 

 

1. Missie  

2. Visie 

3. Algemene kenmerken / DNA spelers 

4. Algemene principes per teamfunctie 

5. Teamorganisatie (7v7, 9v9, 11v11) 

6. Taken per linie 

7. Samenwerken in/tussen de linies 

8. Taken per positie 

9. Bijzonderheden (bijvoorbeeld 10v11) 

10. Spelhervattingen bij aanvallen en verdedigen 

 

Loop de structuur stapsgewijs af. Beginnend bij de missie ( stap 1) die wordt afgeleid van het algemeen 

clubbeleid. De missie bestaat uit de ambities van de club en geeft antwoord op de vragen: 

 Waarom bestaan wij als vereniging? (Wat geeft onze vereniging bestaansrecht?) 

 Voor wie bestaan wij? 

 Wat willen we bereiken met de jeugdopleiding? 

De visie (stap 2) beschrijft de manier waarop je de missie wilt verwezenlijken. Dit beschrijft vooral het 

hoe; hoe wil SDZ haar missie bereiken? 

 

Aanbeveling. Het uitdiepen van de visie op opleiden begint met het benoemen van kenmerken die je bij alle 

spelers van SDZ terug wilt zien, het DNA van SDZ (stap 3).   

 

VOORBEELD UITWERKING KENMERKEN (DNA) 

Spelers van SDZ zijn strijdvaardig en fair (correcte boefjes) 

Spelers van SDZ tonen lef. 

Spelers van SDZ hebben een no nonsene houding (maken mij geen Haarlemmerdijkie) 
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Aanbeveling. Beschrijf de visie op voetballen van de club door principes (stap 4) te benoemen. Een methode om 

principes uit te diepen is het benoemen van principes per teamfunctie en plaats op het veld. Maak principes 

kernachtig. Verzanden in details maakt de visie op voetballen moeilijk hanteerbaar in de praktijk, daarbij verklein je 

de individuele speelruimte van de trainer/coach. 

 

VOORBEELD UITWERKING ALGEMENE PRINCIPES PER TEAMFUNCTIE EN FASE 

 

Met het benoemen van principes wordt verder invulling gegeven aan de visie op voetballen. De manier 

waarop in het veld invulling wordt gegeven aan de principes is afhankelijk van de teamorganisatie.  

 

Aanbeveling. Benoem de teamorganisatie (stap 5), bijvoorbeeld 1-4-3-3 met de punt naar voren.  

 

Na het ontwikkelen van stap 1 tot 5 kunnen de stappen 6 t/m 10 verder doorlopen en uitgedacht worden. 

 

LEERBAAR MAKEN VISIE OP OPLEIDEN 

Een volgende stap is de vertaling van de visie op voetballen naar het trainingsveld: hoe maak je de visie 

op voetballen trainbaar? Dit resulteert uiteindelijk in een overzichtelijke planning per leeftijdscategorie, 

waarin de visie op voetballen vertaald wordt naar de praktijk.  

Een van de voorbeelden die tijdens de review is aangedragen is het opstellen van een teamtactische 

periodisering. Hieronder is een voorbeeld opgenomen. Deze planning kan vervolgens worden uitgewerkt 

naar een seizoen, door de cyclus te herhalen met andere principes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbeveling. Naast trainingen staan er nog andere middelen ter beschikking aan het technisch kader om 

spelers op te leiden. Denk bijvoorbeeld aan wedstrijden, voortgangsgesprekken en performance trainingen. 

Belangrijk is om voor alle middelen te benoemen hoe je die inzet om spelers op te leiden. Benoem per middel 

richtlijnen ten aanzien van:  

 Inhoud: welke inhoud leiden we af van de opleidingsvisie die we hebben afgesproken?  

 Organisatie: welke randvoorwaarden zijn nodig om de inhoud en omgang te faciliteren?  

 Omgang: pedagogische leerlijn, hoe gaan we met elkaar om? 

 

Een uitgewerkt voorbeeld staat op de volgende pagina. Dit kun je uitwerken voor selectieteams, niet-

selectieteams, senioren etc. Per doelgroep kunnen de processen namelijk verschillen.

PRINCIPES 

AANVALLEN 
HELFT TEGENPARTIJ SPELERS VAN DE VOORSTE LINIE IN 1V1 SITUATIE KRIJGEN 

EIGEN HELFT 2V1 UITSPELEN LEIDT TOT OVERTAL OP HET MIDDENVELD 

VERDEDIGEN 
HELFT TEGENPARTIJ NAAR DE ZIJKANT DWINGEN 

EIGEN HELFT ONDERLINGE AFSTANDEN ZO KORT MOGELIJK HOUDEN 

OMSCHAKELEN V-A 
HELFT TEGENPARTIJ DIEPTE GAAT VOOR BREEDTE 

EIGEN HELFT DIEPTE GAAT VOOR BREEDTE 

OMSCHAKELEN A-V 
HELFT TEGENPARTIJ BINNEN 5 SECONDEN DE BAL TERUG VEROVEREN 

EIGEN HELFT BINNEN 5 SECONDEN DE BAL TERUG VEROVEREN 

WEEK TEAMFUNCTIE PRINCIPE 

1 VERDEDIGEN HELFT TP Naar de zijkant dwingen 

2 VERDEDIGEN HELFT TP  Naar de zijkant dwingen / onderlinge afstanden linies kort 

3 OMSCH V-A HELFT TP Diepte voor breedte 

4 AANVALLEN HELFT TP Overtal voorwaarts uitspelen / diepte voor breedte 

5 AANVALLEN HELFT TP Overtal voorwaarts uitspelen / diepte voor breedte 

6 OMSCH A-V HELFT TP Binnen .. seconden de bal veroveren/in de verdedigende organisatie komen 



 
VOORBEELD UITWERKING (ONDERSTEUNENDE) PROCESSEN O13* 

ONDER 13  WEDSTRIJDEN TRAININGEN VOORTGANGSGESPREKKEN PERFORMANCE TRAINING 

INHOUD 

(welke inhoud leiden we af van 

de opleidingsvisie die we 

hebben afgesproken?) 

We leiden veelzijdig op, 

spelers krijgen meerdere 

posities gedurende een 

seizoen. 

Gedurende een seizoen krijgen 

spelers evenveel 

speelminuten. 

De trainingen staan in het 

teken van de transitie naar 

groot veld. 

Er wordt meer aandacht 

besteed aan het spelen vanuit 

een basistaak. 

De voortgangsgesprekken 

staan in het teken individuele 

ontwikkeldoelen van spelers.  

We bieden spelers in de 

leeftijdscategorie O13 (loop) 

coördinatie vormen, zoveel 

mogelijk met de bal en houden 

daarbij rekening met een 

eventuele groeispurt 

ORGANISATIE 

(welke randvoorwaarden zijn 

nodig om de inhoud en 

omgang te faciliteren?) 

Er is ruimte om een korte 

bespreking (max. 12 min) te 

doen.  

Er worden tenminste twee 

toernooien per seizoen 

gespeeld. 

Er vinden twee training per 

week plaats. 

Er wordt een half pupillenveld 

beschikbaar gesteld. Bij 

voorkeur één keer per week ¾ 

speelveld voor een 

teamtactische training 

Er worden ten minste drie 

voortgangsgesprekken per 

seizoen gehouden. 

Voortgangsgesprekken worden 

gedocumenteerd in het speler 

volgsysteem. 

De 1e training in de week 

worden bijvoorbeeld 30 

minuten (loop) coördinatie 

vormen geboden, verzorgd 

door de loop coördinatie 

trainer 

OMGANG  

(pedagogische leerlijn, hoe 

gaan we met elkaar om?) 

Stellen vragen aan de spelers, 

om ze zelf eigenaar van hun 

ontwikkeling te laten worden. 

We reiken spelers keuzes aan, 

maar laten ze zelf de keuze 

maken. 

Creëren een veilige omgeving, 

waar ouders betrokken zijn, 

maar kinderen aan het woord. 

We leggen spelers duidelijk 

het belang van deze vormen 

uit. 

 



 
TOT SLOT 

De reviewcommissie benadrukt dat het implementeren van de aanbevelingen veel tijd kost. De valkuil is 

daarbij om verschillende aanbevelingen tegelijk op te pakken, waardoor je onvoldoende aandacht kunt 

besteden aan het goed implementeren van de aanbevelingen. 

 

Aanbeveling. Stel een reële planning op voor het implementeren van de adviezen. Belangrijk is daarbij 

duidelijke focus aan te brengen. Tijdens de review is het benoemd als: ‘je kunt beter 1 bal hooghouden, dan 4 

tegelijk. De kans is dan veel groter dat er een op de grond valt.’ 

 

De externe reviewcommissie en a.v.v. SDZ bedanken elkaar voor de leerzame en inspirerende dag. De 

KNVB heeft daarbij aangeboden een rol te vervullen bij het (door)ontwikkelen van de jeugdopleiding.  

 Marco Neuvel Marco.Neuvel@knvb.nl KNVB  Technisch Jeugd Coördinator  

 

BIJLAGE A. REVIEW PROGRAMMA 
 

Tijd Gesprekspartners Onderwerpen 

15.45-16.00 uur  Ontvangst reviewpanel 

16.00-17.30 uur Intern- en extern reviewteam 

Aangevuld met: 

Bestuursleden 

Beleid & strategie avv SDZ 

Introductie algemeen beleid 

Onderwerpen:  

 missie, visie, doelstellingen 

 samenhang beleid 

 verankering jeugdopleiding 

 doorstroom jeugd naar de senioren 

17.30-18.30 uur  Warme maaltijd 

18.30-19.30 uur Intern- en extern reviewteam 

Aangevuld met: 

Trainer B1 en C1 

Opleidingsvisie van avv SDZ 

Onderwerpen:  

 Visie op voetballen 

 Visie op leerbaar maken van voetballen 

19.30-20.30 uur  Training bekijken 

20.30-21.30 uur Intern- en extern reviewteam 

Aangevuld met: 

Trainer D1 en A1 

 

Opleidingsvisie vertalen naar de dagelijkse praktijk 

Onderwerpen: 

 Praktijkopvatting 

 Periodisering 

 Doelstellingen per leeftijdscategorie 

 Begeleiding & opleiding technisch kader 

21.30-22.00 uur Intern- en extern reviewteam Bevindingen bespreken, discussie, verdieping, conclusies, 

aanbevelingen 

22.00 uur  Afsluiting 
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