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“Samen vooruit, met bijzondere aandacht voor de 
ontwikkeling én succesbeleving van het individu”  



 

 

 

1. Voorwoord 

 

Met trots schrijf ik dit voorwoord van het Technisch Beleidsplan van SCH’44. Een prima plan 

waarin de basis voor de toekomst van onze prachtige club is uitgeschreven. Sinds vorig jaar 

hebben we besloten om met onze senior selectieteams de overstap te maken van de zondag 

naar de zaterdagafdeling. Een keuze die breed binnen onze vereniging is ondersteund. We zijn 

een Harmelense voetbalclub met ambitie. Het realiseren hiervan doen we met zoveel mogelijk 

herkenbare gezichten uit het eigen dorp in combinatie met spelers die al langere tijd bij ons 

spelen. 

Het uitspreken van ambitie betekent ook dat we planmatig te werk moeten gaan met heldere 
doelstellingen. Een eigen spelstijl ontwikkelen en doorstroming vanuit de eigen jeugd zijn 
hierbij cruciaal en dat betekent dat we blijven investeren in een goede jeugdopleiding. We 
werken met gediplomeerde trainers, stimuleren het volgen van opleidingen en focussen ons op 
positieve coaching. Verder wordt er volgens een vooraf vastgesteld thema plan getraind en er 
wordt meer tijd besteed aan medische- en fysieke begeleiding. Het Technische beleidsplan 
wordt ieder seizoen door de Technische Commissie geëvalueerd en vervolgens toegelicht in het 
bestuur. Kortom, de organisatie is professioneler opgezet en alle jeugdspelers krijgen de kans 
om zichzelf verder te ontwikkelen, ieder op zijn of haar eigen niveau. Komend jaar gaan we een 
certificeringstraject doorlopen met de KNVB om ons te kwalificeren als lokaal opleider. Een 
prachtige stap die helemaal past binnen onze ambities. Het Technisch Beleidsplan is voor 
iedereen in te zien en staat op de website www.SCH44.nl gepubliceerd.  
Michel van den Bosch (voorzitter Technische Commissie) en Younes El Yandouzi (Hoofd 

Jeugdopleiding) hebben dit plan samen opgesteld en het is inmiddels door het bestuur van 

SCH’44 goedgekeurd. Namens het bestuur wil ik de samenstellers van dit plan heel hartelijk 

bedanken. 

 

Gert Jan Dijkstra 

Voorzitter SCH’44  

http://www.sch44.nl/
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2. Algemeen 

 

2.1 Missie 

SCH’44 wil een veilige en sociale club zijn. Dat betekent dat alle betrokkenen correct en respectvol met 
elkaar omgaan en elkaar waar nodig corrigeren en helpen. 
 
De missie van SCH’44 is dat onze voetballers en voetbalsters, en de mensen die bij SCH’44 betrokken 
zijn, veel plezier aan het beoefenen van de voetbalsport beleven. SCH’44 onderkent de 
maatschappelijke waarde van sport en wil hier een positieve bijdrage aan leveren. Juist daarom luidt 
onze lijfspreuk als volgt: 
 

“Samen vooruit, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling én succesbeleving van het 
individu” 

 
Deze lijfspreuk willen wij in de dagelijkse gang van zaken meenemen: social media, website, 
kleedkamers, kantine, bestuurskamer, etc. Deze spreuk geeft het gevoel van SCH ’44 weer. 

 

2.2 Visie 

De visie van SCH’44 is dat plezier in voetballen hand in hand gaat met beter leren voetballen, en 
daarmee ook het spel op een hoger niveau te beoefenen. SCH’44 wil technisch verzorgd, aanvallend 
voetbal spelen vanuit het idee dat dat tot het meeste spelplezier leidt. 
 
Dit geldt voor alle teams, van oud tot jong en van hoog tot laag. Elke speler, trainer en elk team wordt 

de kans geboden om te voetballen op een wijze en met die ondersteuning die past bij zijn/haar niveau, 

en die zoveel mogelijk aansluit op de wensen van de spelers (en begeleiders). Bij SCH ’44 krijgt iedere 

speler de gelegenheid zich te ontwikkelen tot een betere voetballer (individu boven collectief). SCH ’44 

vindt het belangrijk dat haar spelers en alle andere betrokkenen trots zijn op hun club en zich betrokken 

voelen bij de club. Dit vergroot het plezier en is ook nodig omdat de club afhankelijk is van de 

individuele bijdrage van alle betrokkenen. Om dit mogelijk te maken moet er een goede structuur liggen 

en duidelijkheid zijn hoe eenieder zo goed mogelijk kan bijdragen aan het bereiken van de visie en 

doelstellingen. Dat ligt er nu met dit plan. 

 

In 2024 beogen wij een vereniging te zijn waar recreatievoetbal hand in hand gaat met selectievoetbal. 

Wij willen al onze voetballende leden zodanig uitdagen, dat zij zich te allen tijde thuis voelen op het 

terrein van SCH ’44. Dit willen wij bereiken door de hieronder genoemde ambitie en doelstellingen te 

verwezenlijken. Dit document dient dan ook als een middel om daar structureel mee aan de slag te gaan 

en duidelijke winst te behalen. Elk jaar weer meer, om uiteindelijk in 2024 op een geslaagde periode 

terug te kunnen kijken. 



 

 

 

2.3 Ambitie en doelstellingen 

2.3.1 Ambitie 

We willen alle voetballers bij SCH’44 zo goed mogelijk begeleiden om daardoor zoveel mogelijk plezier 
te geven aan onze leden. We willen alle trainers en spelers, op ieder niveau, dermate goed begeleiden 
dat men zich thuis en gewaardeerd voelt op de club. Dit moet resulteren in basisteams die zich 
gerespecteerd voelen en veel plezier beleven en dat selectieteams zich op prestatief vlak ontwikkelen 
en acteren op een niveau dat past bij de vereniging waarbij er sprake is van zoveel mogelijk spelers met 
een “Harmelens signatuur”. 
 
Om dit te verwezenlijken is het zaak onze opleiding verder te professionaliseren. Hiervoor willen wij het 
certificeringstraject van de KNVB ingaan, waarin onze (jeugd)opleiding gedurende een aantal maanden 
nader bekeken wordt. Ons doel is daarbij om advies van verschillende experts op het gebied van 
opleiden, pedagogie en talentontwikkeling in te winnen en onze vereniging uiteindelijk te laten 
certificeren als Lokaal Opleider. Meer hierover in sectie 4.7. 
 

2.3.2 Voorwaarden jeugdteams 

● Twee keer per week trainen; 
● Trainers intern en extern opleiden om de juiste bagage mee te geven; 
● Trainers in het bezit van minimaal KNVB Pupillentrainer of Juniorentrainer; 
● Hoofdtrainers in het bezit van minimaal UEFA C; 
● Trainers worden bereikt d.m.v. maandplanningen trainingen; 
● Minimaal één keer per week (techniek)training o.l.v. een door de technische commissie (TC) 

aangestelde trainer; 
● De speelwijze uitdragen en zichtbaar maken. 

 
 

2.3.3 Prestatie doelstellingen 

 
Met ingang van het seizoen 2019-2020 geldt er een vrije inschrijving in de hoofdklasse. Wij willen met 
onze eerste selectieteams zoveel mogelijk op dit niveau acteren. Zodanig dat wij elk jaar meedoen in de 
strijd om de plekken in de promotiepoule. Onderstaand een overzicht van onze selectieteams, het 
huidige competitieniveau en het beoogde competitieniveau. 
 
 

Selectieteam 0-Niveau njr. 2020 Beoogd niveau 2023 

JO7-1/2 Bestaat niet 3e/4e klasse JO8 

JO8-1 1e klasse hoofdklasse 



 

 

JO8-2 3e klasse 1e klasse 

JO9-1 1e klasse hoofdklasse 

JO9-2 3e klasse 1e klasse 

JO10-1 hoofdklasse hoofdklasse 

JO10-2 3e klasse 1e klasse 

JO11-1 1e klasse hoofdklasse 

JO11-2 3e klasse 1e klasse 

JO12-1 1e klasse hoofdklasse 

JO12-2 3e klasse 2e klasse 

JO13-1 hoofdklasse Hoofdklasse promotiepoule 

JO14-1 1e klasse Hoofdklasse promotiepoule 

JO15-1 hoofdklasse Hoofdklasse promotiepoule 

JO16-1 hoofdklasse Hoofdklasse promotiepoule 

JO17-1 hoofdklasse Hoofdklasse promotiepoule 

JO18-1/ JO19-1 hoofdklasse Hoofdklasse promotiepoule 

 



 

 

3. Organisatie 

3.1 Organogram 

 
 

 

 

 

 

3.2 Verdeling verantwoordelijkheden 

De Technische commissie (TC) is in de basis verantwoordelijk voor de vertaling van het voetbaltechnisch 

beleid naar het veld in overleg met hoofdtrainers en trainers. De TC bestaat uit de volgende personen: 

 

Coördinator Onderbouw (tm JO12)  Co OB 

Hoofd Jeugdopleidingen   HJO  

Coördinator Keeperszaken   Co Ke 

Coördinator Meiden en Dames   Co MeDa 

Coördinator Senioren-Se/RE   Co Se Re 

Technische Zaken Bestuurslid   TZ 

Jeugdvoorzitter     Jvz 



 

 

3.2.1 Jeugd 

🗸 verantwoordelijk voor uitvoering 

🗸🗸 eindverantwoordelijk 
 

 Co OB Co MeDa Co Ke HJO 

Begeleiden trainers 🗸 🗸 🗸 🗸🗸 

Evaluatie en beoordeling selectie-trainers 🗸 🗸 🗸 🗸🗸 

Aansturen hoofdtrainers 🗸   🗸🗸 

Aanstellen selectie-trainers    🗸🗸 

Train de Trainer   🗸 🗸🗸 

Interne scouting 🗸 🗸 🗸 🗸🗸 

Bewaken en plannen 6-weekse cyclus    🗸🗸 

Teamindeling selectieteams 🗸 🗸  🗸🗸 

Teamindeling recreatieve teams 🗸🗸 🗸🗸   

Doorstroom jeugd naar senioren-selectie    🗸🗸 

 

 

 

 

3.2.2 Senioren 

 

 

 Co Se 
SE/Re 

Co MeDa Co Ke TZ 

Evalueren hoofdtrainer + trainer 2e elftal    🗸🗸 + 
bestuur 

Aanstellen hoofdtrainer + trainer 2e elftal    🗸🗸 + 
bestuur 

Doorstroom jeugd naar senioren-recreatief 🗸    

  



 

 

4. Jeugdopleiding: jongens 

4.1 Begeleiding van jeugdteams 

De begeleiding van onze jeugdteams willen wij volgens een vaste structuur vorm gaan geven. Per 

jeugdteam zijn er uiteraard trainers nodig, maar ook een coach en leider. 

 

- Hoofdtrainer: verzorgt de trainingen van de selectieteams van zijn/haar lichting. Zie 4.3.1 voor 

meer info; 

- Trainer: verzorgt/ assisteert bij één of meerdere trainingen per week; 

- Coach: verzorgt de wedstrijdcoaching. Bereid zich hier in overleg met de hoofdtrainer en 

trainers op voor (opstelling en aandachtspunten); 

- Leider: organiseert de zaken die niet direct voetbal gerelateerd zijn. Contact met ouders is hier 

een belangrijke taak in. 

 

Bij selectieteams geldt dat de coach bij minimaal twee trainingen in de week aanwezig is. Idealiter 

hebben we dus op elk selectieteam een trainer/coach. In de onderbouw kan voor bepaalde teams een 

uitzondering gemaakt worden door de TC. 

 

In het algemeen geldt dat er slechts één coach per team is op zaterdag (dit kan in de onderbouw 

eventueel per week verschillen). De coach wordt daarin ondersteund door een leider en/of trainer die 

bijvoorbeeld de wissels voor hun rekening nemen. 

 

Uiteraard is het, in overleg met de betreffende coördinator en de HJO, in bepaalde situaties mogelijk om 

hiervan af te wijken. 

 

4.2 Speelwijze 

-> Om de speelwijze op een goede manier te implementeren, hebben wij een plan van aanpak 

opgesteld dat te vinden is onder bijlage 7.4 van dit document. 

 

Om tot een speelwijze te komen die écht bij onze club past, dienen wij eerst naar onze club-DNA en de 
daarbij horende kernwaarden te kijken. Tijdens brainstormsessies zijn wij tot de volgende vijf 
kernwaarden gekomen die onze club het beste beschrijven: 
 

• Respect 

• Saamhorigheid 

• Betrokken 

• Succesbeleving 

• Vooruit gericht 
 



 

 

Uit deze kernwaarden komt onze lijfspreuk voort: 
 
“Samen vooruit, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling én succesbeleving van het individu”. 

4.2.1 Speelwijze 11v11 

Vanuit onze kernwaarden en lijfspreuk zijn wij tot de definiëring van onze speelwijze gekomen. Dit 

hebben wij aan de hand van een aantal spelprincipes per teamfunctie gedaan. Binnen het voetballen 

onderscheiden we vier teamfuncties: 

 

- Aanvallen; 

- Verdedigen; 

- Omschakelen van aanvallen naar verdedigen; 

- Omschakelen van verdedigen naar aanvallen. 

 

Door deze vier teamfuncties in spelprincipes uit te schrijven is het voor onze leden duidelijk hoe wij 

beogen te voetballen. Spelprincipes zijn herkenbaar en onafhankelijk van de teamorganisatie waarin er 

gespeeld wordt. Daarnaast kunnen wij op deze manier gerichter aan de slag gaan op trainingsavonden 

door in periodes specifieke spelprincipes te belichten. Wij hebben in totaal 14 spelprincipes bij SCH ’44. 

 

4.2.1.1 Spelprincipes aanvallen 

 

1. Wij maken het veld groot in de diepte en breedte; 

2. Wij creëren een overtal op het middenveld; 

3. Wij zoeken de derde man-situatie; 

4. Wij stellen de tegenstander voor keuzes d.m.v. een dynamische veldbezetting; 

5. Wij benutten de ruimte tussen de linies. 

 

4.2.1.2 Spelprincipes verdedigen 

 

6. Wij houden de as dicht; 

7. Wij houden het veld klein in de lengte en breedte; 

8. Wij bewaken de onderlinge afstanden; 

9. Wij zetten hoog druk; 

10. Wij verdedigen zoveel mogelijk vooruit. 

 

4.2.1.3 Spelprincipes omschakelen van aanvallen naar verdedigen 

 



 

 

11. Wij zitten direct druk op de bal met de dichtstbijzijnde speler om de tegenstander tot fouten te 

dwingen. De dichtstbijzijnde speler mag hier zijn/ haar directe tegenstander voor loslaten; 

12. Wij hanteren 5 seconden volle druk. 

 

4.2.1.4 Spelprincipes omschakelen van verdedigen naar aanvallen 

 

13. Wij spelen zo snel mogelijk diep om te profiteren van de ongeorganiseerde situatie bij de 

tegenstander; 

14. Wij spelen zo snel mogelijk uit de ruimte waar de bal veroverd is. 

 

Om de speelwijze op een goede manier te implementeren, hebben wij een plan van aanpak opgesteld 

dat te vinden is onder bijlage 7.4 van dit document.  

 

4.2.2 Categorisering spelprincipes 

 

De spelprincipes zoals wij die hierboven hebben gedefinieerd zijn natuurlijk leeftijdsafhankelijk. 

Hieronder een overzicht van de categorisering van de spelprincipes. 

 

Spelprincipe O8/ 
O9 

O10/ 
O11 

O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 

1 X X X X X X X X X X 

2    X X X X X X X 

3     X X X X X X 

4     X X X X X X 

5      X X X X X 

6 X X X X X X X X X X 

7 X X X X X X X X X X 

8     X X X X X X 

9 X X X X X X X X X X 

10      X X X X X 

11     X X X X X X 

12     X X X X X X 

13       X X X X 

14   X X X X X X X X 

 

 



 

 

4.2.3 Uitwerking speelwijze 4v4, 6v6 en 8v8 

Om uiteindelijk het 11v11 te kunnen spelen zoals in voorgaande sectie besproken, is het nodig dat wij 

onze jeugdspelers in die lijn opleiden. Ten aanzien van formaties in de spelvormen 4v4, 6v6 en 8v8 

hebben wij het volgende voor ogen: 

 

4v4: spelen in een “spekje”: 1 verdediger, 2 middenvelders en 1 aanvaller. Op deze manier wordt er op 

erg jonge leeftijd al geleerd om te spelen in drie linies. Daarnaast wordt er op elke plek op het veld een 

driehoekje gecreëerd met medespelers. Met het begrip “spek” is het voor jonge kinderen over het 

algemeen makkelijk herkenbaar; 

 

6v6: spelen in “spek en bonen”: keeper, 2 verdedigers, 1 centrale middenvelder (tot zover de ruit) en 2 

aanvallers (de bonen). Het “spekje” van het 4v4 wordt nu uitgebreid met 2 aanvallers die aan de zijkant 

spelen en dieper staan dan de centrale middenvelder. De verdediger uit het 4v4 is nu dus de keeper: dit 

is niet zomaar! Wij zien de keeper in balbezit als extra veldspeler die net zoveel mee moet doen aan het 

spel, als de andere spelers: 

 

 
 

8v8: spelen in principe als volgt: keeper, 2 verdedigers, 3 middenvelders en 2 aanvallers. De “spek en 

bonen”  van het 6v6 wordt nu uitgebreid met 2 echte middenvelders erbij. T.o.v. het 6v6-spel wordt het 

veld groter: zowel in de breedte als in de lengte. Om de veldbezetting optimaal te houden, wordt 

gekozen voor twee extra middenvelders die wat meer in de breedte kunnen voetballen (de as is immers 

al goed bezet door “het spekje”), waardoor de twee aanvallers ook dieper kunnen gaan spelen: 

 



 

 

 

4.3 Trainingen 

4.3.1 Algemeen 

Al onze jeugdteams trainen minimaal twee keer per week. Bij de recreatieve teams geldt dat zij 

minimaal één keer per week getraind worden door een door de TC aangewezen gediplomeerde trainer. 

De andere training wordt geleid door trainers van het team zelf. Mocht een team willen afzien van deze 

tweede training, dan dient hiervoor een verzoek te worden ingediend bij de TC. 

 

Er wordt van de spelers verwacht dat zij hun uiterste best doen bij alle trainingen aanwezig te zijn. De 

coördinatoren en trainers zetten veel in werking om alle trainingen te faciliteren, voor te bereiden en uit 

te voeren. Dit doen we voor de spelers en natuurlijk voor de club. 

 

Daarnaast zullen er in verschillende periodes in het jaar (loop)techniektrainingen voor de selectieteams 

worden aangeboden. Deze training zal dan als derde training worden aangemerkt. Het is dan ook de 

bedoeling dat alle selectiespelers drie keer in de week aanwezig zijn. 

 

Per leeftijdscategorie is er een hoofdtrainer. Deze hoofdtrainer is verantwoordelijk voor minimaal twee 

trainingen in de week voor de betreffende selectieteams en de coaching van het eerste selectieteam op 

zaterdagen. De hoofdtrainer O9 traint dus de O9-1 en O9-2 twee keer per week en coacht de O9-1 op 

zaterdagen. Daarnaast is deze hoofdtrainer verantwoordelijk voor de trainingsstof en de uitvoering 

daarvan van de recreatieve teams en de begeleiding van de trainers. Uitgangspunt daarbij is de 

periodisering. 

Uitzonderingen hierop moeten door de TC goedgekeurd worden. 



 

 

4.3.2 Periodisering en Train-de-Trainer 

In het hoofdstuk over de speelwijze is duidelijk geworden hoe wij onze wedstrijden willen spelen. Dit 

heeft natuurlijk invloed op de manier van trainen. Om ervoor te zorgen dat de rode draad binnen onze 

jeugdopleiding duidelijk is en spelers aan het einde van hun O19-seizoen alle spelprincipes hebben 

gehad, maken wij gebruik van een periodiseringsmodel. Dit model is in de basis als volgt opgebouwd: 

 

- Periodes van vier weken met een specifiek thema; 

- Twee weken aanvallen en twee weken verdedigen (volgorde kan verschillen); 

- Een select aantal spelprincipes dat per periode behandeld wordt. Deze selectie bepalen het 

thema van de betreffende periode; 

- Omschakelen zit in alle periodes én vrijwel alle trainingsvormen verwerkt. 

 

De planning van de periodisering en Train-de-Trainer zal elk seizoen aan het begin gedeeld worden met 

spelers, trainers, leiders en ouders. 

 

Elke vier weken zal er dus een bepaald thema zijn en bij dat thema horen doelstellingen die afgestemd 

zijn op de betreffende leeftijdscategorie. Binnen de trainingen is er natuurlijk ook ruimte om team-

specifieke zaken te trainen (denk aan: corners, vrije trappen en/of opvallende zaken uit de laatste 

wedstrijd). Het thema zal echter de boventoon voeren, zodat wij onze doelstellingen bij de jeugd 

kunnen bereiken. 

 

Bij de bovenbouw (11v11, vanaf O13) focussen we ons tijdens een periode niet alleen op een klein 

aantal spelprincipes, maar ook op een specifiek deel van het veld. Grofweg onderscheiden wij drie fases 

in het voetballen, zoals gevisualiseerd in onderstaande afbeeldingen. In een zeer dynamische sport als 

voetbal kunnen vakken onmogelijk statisch zijn: de grenzen zijn variabel en kunnen overlappen en 

afhankelijk van het spel wordt bepaald in welke fase een team zich op enig moment in de wedstrijd 

bevindt. Daar we wel een handvat willen hebben voor de spelers en trainers, definiëren wij de fases als 

volgt: 

 



 

 

 
 

BB: als ons team de bal heeft (balbezit); 

BV: als de tegenstander de bal heeft (balverlies). 

4.4 Medische- en fysieke begeleiding t.b.v. blessure preventie 

4.4.1 Looptraining 

2 intensieve blokken van zes weken: begin najaar, begin voorjaar. Met de looptrainingen wordt er 

gewerkt aan de coördinatie, snelheid en (romp)stabiliteit van onze jeugdspelers. Buiten de blokken van 

zes weken om zullen de trainers de lijn van deze trainingen doorzetten door oefeningen van de 

looptrainingen in de warming-up in te bouwen. Hier zal tijdens de train-de-trainer-bijeenkomsten 

oefenstof voor worden aangereikt. 

4.4.2 Fysiotherapie 

Minimaal twee trainingsavonden per week en op de woensdagmiddag zullen er fysiotherapeutische 

faciliteiten aanwezig zijn op de club om (jeugd)spelers te kunnen behandelen. 

Praktische informatie hierover zal via de website gedeeld worden. 

 

4.4.3 Centrale warming-up 

Binnen SCH ‘44 trekken wij de warming-up voor onze gehele jeugd gelijk. We baseren onze warming-up 

op de bevindingen van de onderzoeksgroep achter de “FIFA 11+ Warming-up”. Pijlers hierbij zijn dat 

spelers niet alleen warmdraaien voor de aankomende training/wedstrijd, maar ook fysiek sterker 

worden door bepaalde oefeningen vaker uit te voeren. Zo is er veel aandacht voor (heup)mobiliteit, 

manier van lopen/sprinten en rompstabiliteit. Dit doen we om de spelers maximaal te kunnen belasten, 



 

 

maar tegelijkertijd kunnen hiermee (met de juiste uitvoer) veel voorkomende blessures worden 

vermeden. 

 

4.5 Wedstrijden 

4.5.1 Coaching 

Het doel van de coaching tijdens de wedstrijden is voor elke leeftijdscategorie net wat anders. 

Uiteindelijk wordt er gecoacht zodat het ondersteuning biedt voor de spelers. 

 

In alle coaching geldt natuurlijk dat de coaching positief is. In plaats van benoemen wat er slecht gaat 

ligt de kracht van een goede trainer/coach in het motiveren van spelers door hulp te bieden en aan te 

geven wat wel te doen. Overal waar het woordje “niet” voor wordt geplaatst kan (onbewust) voor veel 

verwarring zorgen. Daarom moedigen wij onze trainer/coaches vooral aan om spelers handvatten te 

bieden om uiteindelijk het gewenste resultaat te bereiken.  

 

Daar het effect van verschillende soorten coaching sterk afhangt van de leeftijd van de spelers, is het 

belangrijk om trainers/coaches daarop te attenderen. Dit zal dan ook een terugkerend onderdeel zijn 

van de Train-de-Trainer bijeenkomsten bij SCH ‘44. 

 

In de onderbouw (teams tm O12) is de coaching vooral gericht op het uitdagen van spelers: durven op te 

bouwen, aan te nemen en een actie te maken. Maar ook: fel zijn in de duels, positief coachen en elkaar 

helpen. 

 

In de bovenbouw (teams va O13) is de coaching meer gericht op het team. Tactische aanwijzingen om 

de speelwijze beter naar voren te laten komen zijn hierbij erg belangrijk. Daarnaast ontwikkelen spelers 

op deze leeftijd specialismen. Dit komt enerzijds door de natuurlijke ontwikkeling van kinderen. 

Anderzijds is dit inherent aan het 11v11 spel. Waar bij 6v6 en ook bij 8v8 nog veelal “onrustig” 

gevoetbald wordt en iedereen in principe de hele wedstrijd direct betrokken is bij het spel (iedereen valt 

aan en verdedigt mee: “echt” positiespel is nog lastig), is er bij 11v11 meer ruimte voor het ontwikkelen 

van andere taken per positie. In de coaching betekent dit heel veel: middenvelders zijn over het 

algemeen bijvoorbeeld veel lastiger te coachen, terwijl een verdediger of spits regelmatig 

aanspreekbaar zijn tijdens resp. aanvallende of verdedigende situaties. 

4.5.2 Wisselbeleid 

Wij maken in ons wisselbeleid onderscheid tussen teams die in de A-categorie spelen en teams die in de 
B-categorie spelen. Redenen hiervoor zijn dat er in de A-categorie niet onbeperkt (door)gewisseld kan 
worden en dat de teams die in de A-categorie over het algemeen prestatief voetbal spelen. 
Selectieteams vanaf de O13 die niet in de A-categorie spelen vallen voor wat betreft het wisselbeleid 
onder de A-categorie. 



 

 

 
A-categorie 
(vanaf O13 de teams die minimaal hoofdklasse spelen) 

Kenmerkend voor het wisselbeleid binnen deze categorie is dat er niet gewisseld wordt ‘om het 
wisselen’. Vanzelfsprekende wisselmomenten zijn blessuregevallen, maar de trainer/coach kan ook in 
andere situaties wissels toepassen. Zo worden er voor de wedstrijd afspraken gemaakt en krijgen de 
spelers een taak toegewezen. Als de trainer/coach constateert dat een speler zich niet aan de afspraken 
houdt en/of zijn taak niet goed uitvoert dan kan dit een reden zijn voor de trainer/coach om deze speler 
te wisselen. Verder kan er gewisseld worden als een speler onvoldoende inzet/beleving toont. 
Gevolg hiervan kan zijn dat er een aantal spelers minder speelt dan anderen. Hier worden aan het begin 
van het seizoen duidelijke afspraken over gemaakt en is het aan de trainer/coach om deze spelers 
genoeg speelminuten te geven, zodat deze spelers zich wel blijven ontwikkelen. 
 
B-categorie 
(alle teams die niet tot de A-categorie behoren) 

Kenmerkend voor het wisselbeleid binnen deze categorie is dat de trainer/coach streeft naar een zo 
gelijk mogelijke verdeling van speelminuten over alle spelers. Uiteraard kan een trainer hierbij besluiten 
bepaalde spelers minder speelminuten te geven door o.a. regelmatige afwezigheid, onvoldoende inzet 
op trainingen/ bij wedstrijden. Hier zullen aan het begin van het seizoen duidelijke afspraken over 
gemaakt moeten worden, zodat elke speler weet waar hij aan toe is. 
 

4.6 Keepersbeleid 

Voor de keepers hebben wij een leerplan opgesteld. Zie hiervoor de bijlage. De doelstellingen van dit 

leerplan zijn: 

 

1. De kwaliteit en het prestatievermogen van de keepers te verbeteren en naar een hoger of het 
maximaal haalbare niveau te brengen; 

2. Het meer plezier geven in alle aspecten van het keepen en het moet een stimulerende en 
positieve uitwerking hebben op alle huidige en toekomstige keepers; 

3. De keeper zo goed mogelijk voor te bereiden op de komende wedstrijd, zodat hij lichamelijk 
fit, tactisch geschoold en mentaal scherp aan de wedstrijd kan beginnen; 

4. De mindere kwaliteiten van de keeper verbeteren; 

5. De goede kwaliteiten van de keeper onderhouden maar ook verbeteren. 
 
Dat doen we door: 
 

1. Aandacht voor persoonlijke ontwikkelingspunten; 
2. Aandacht voor algemene ontwikkelingspunten; 
3. Keepers indien nodig een begeleider toe te wijzen (één van de trainers) waar hij of zij, zijn 

tevreden of ontevredenheid kan uiten en waar hij/zij zijn P.O.P. gesprek mee doet (de P.O.P.-
formulieren worden in de bijlagen meegeleverd). 

 
1. Aandacht voor persoonlijke ontwikkelingspunten. 



 

 

 
D.w.z. aan de hand van de analyse van de (gespeelde) wedstrijd(en) en een (pop) gesprek met 
de keeper 

zelf, bepalen wat de trainer (mentor) en de keeper belangrijk vinden om extra aandacht te geven. 
Bijvoorbeeld: Heeft een keeper moeite met het inschatten van een voorzet wordt daar naast de algemene 
ontwikkelingspunten extra aandacht aan besteed door dat soort specifieke oefeningen in te passen in de 
training (of in een extra training) en op die manier extra aandacht te geven. Eventueel ten koste van een 
ander algemeen ontwikkelingspunt. 

 
2. Aandacht voor algemene ontwikkelingspunten. 

 

▪ fysiek: buikspieren, krachttraining, reactie, conditioneel, voetenwerk, springen. 

▪ Inzicht; positie kiezen, meevoetballen, voorzet, keuzes maken (vangen, tippen, 

stompen, aannemen, direct spelen, uitkomen, enz.). 

▪ mentaal; winnen, plezier, stimuleren 

▪ techniek; meevoetballen, val-/duiktechnieken, vang-/stomptechnieken, voetenwerk, 

reactie, voorzet, springen. 

 
Trainingsonderdelen persoonlijke ontwikkelingspunten. 

 
De persoonlijke ontwikkelingspunten zijn hetzelfde als de algemene ontwikkelingspunten met als verschil 
dat hier extra aandacht aan wordt besteed. Eén specifiek onderdeel van het keepen wordt er uitgelicht 
b.v. voorzet onderscheppen. Dit onderdeel krijgt gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld drie 
weken) extra aandacht tijdens de keeperstraining of tijdens de training met de groep waar de hoofdtrainer 
meer afwerk vormen vanuit een voorzet doet. 

 
Afhankelijk van de totale trainingstijd in die week kan dat ten kostte gaan van andere algemene 
ontwikkelingspunten in die week. Bijvoorbeeld: het onderdeel conditie krijgt wat minder (of geen) 
aandacht en het onderdeel voorzet krijgt meer aandacht in die week. Overigens train je dan nog steeds 
de algemene ontwikkelingspunten “fysiek” en “techniek” maar door het meer en specifiek aandacht te 
geven is het de bedoeling dat het onderdeel “voorzet” een ‘boost’ krijgt zodat de keeper daar sneller 
vooruitgang in boekt. 

 
Trainingsonderdelen en ontwikkelpunten trainen. 

 
Hoe doen we dat? 

 
Naar aanleiding van het (pop) gesprek met de keeper, gespeelde wedstrijden, programma van de week 
en overleg met de (hoofd)trainers (hoeveel tijd je nodig hebt en hoeveel tijd er in de training beschikbaar 
is) bepalen wat en welk onderdeel je wilt trainen (eventueel met gebruik van spelers). 

4.7 Spelervolgsysteem 

Spelers worden volgens een vast schema een aantal keer per seizoen besproken. Tijdens deze 

bespreking wordt de ontwikkeling van elke speler door zijn eigen trainer aan de hand van een aantal 



 

 

punten in kaart gebracht. Door dit op verschillende momenten in het seizoen te doen, kan er een 

duidelijk beeld worden geschetst van de ontwikkeling van een speler. 

In de bijlage is het evaluatieformulier te vinden. 

4.8 Teamindeling 

We onderscheiden twee indelingsmomenten: 

- Hoofdmoment: mei/juni; 

- Optioneel moment: december/januari. 

-  

Tijdens het hoofdmoment worden de indelingen voor het nieuwe seizoen gemaakt. Uitgangspunt is dat 

de (hoofd)trainers en leiders in de maanden ervoor hun input hebben kunnen geven aan de betreffende 

coördinator en HJO. De laatste twee zullen in de maanden mei en juni aan een concept indeling werken 

die vervolgens weer met de (hoofd)trainers besproken wordt. 

Er wordt ingedeeld op basis van potentie. Onder “potentie” vallen: huidige kwaliteiten en verdiensten, 

mentaliteit en fysieke ontwikkeling. Onder mentaliteit valt niet alleen de inzet en wil om te winnen, 

maar zeker ook gedrag naar medespelers, tegenstanders en begeleiding. Daarnaast wordt er ook serieus 

gekeken naar trainingsopkomst en stiptheid. 

Uitgangspunt is dat elke speler ingedeeld wordt in een team waar het niveau uitdagend genoeg is om 

zich te blijven ontwikkelen. 

4.9 Certificering KNVB “Lokaal Opleider” 

Om richting te geven aan het plan is besloten de kaders van het Kwaliteit en performance programma 
KNVB, gecertificeerd door NMC Bright, te hanteren. Binnen deze kaders kan je als vereniging 
gecertificeerd worden als: lokaal-, regionaal-, nationaal- of internationaal opleider. Momenteel zijn wij 
voor geen van de vier categorieën gecertificeerd. Het doel is om in het seizoen 2019-2020 ons te laten 
certificeren als lokaal opleider. 

4.10 Samenwerking met Partnerclub FC Utrecht 

Doel: Ster-RAC Status behalen d.m.v. professionalisering jeugdopleiding. 

  



 

 

5. Senioren: mannen 

5.1 Selectie zaterdag 1&2 

Senioren beleid. 

SCH 44 stelt haar faciliteiten en technisch kader ter beschikking aan senioren spelers om hun sport 

(voetbal) te beoefenen. Op dit moment heeft SCH 44 zowel zaterdag als zondag senioren waarbij de 

beoefening op zondag puur recreatief is en de zaterdag zowel recreatief als prestatief. 

De prestatieve beoefening op de zaterdag is onderdeel van het TBP. 

Doelstelling 

SCH’44 streeft naar het spelen met haar 1e selectie in de 2e klasse zaterdag (goed niveau en bij de 1e 7 

plaatsen ) met zoveel mogelijk spelers van “Harmelens komaf”. Met haar 2e selectie bij voorkeur in de 

zaterdag reserve 1ste klasse (goed niveau en bij de 1e 7 plaatsen) waarbij het tweede team als 

opleidingsteam geldt. Hier zullen zoveel mogelijk talentvolle spelers uit de eigen jeugdopleiding in 

komen te spelen om ervaring op te doen in het seniorenvoetbal. 

Om de doelstelling voor het 1ste en 2de team te realiseren is het mogelijk de spelers van buitenaf te laten 

instromen. Op dit moment kan de doelstelling van 80% nog niet worden gerealiseerd worden met alleen 

maar spelers van “Harmelens komaf. Het streven is om via een gedegen jeugdbeleid er voor te zorgen 

dat er steeds meer doorstroming vanuit de eigen jeugdopleiding zal ontstaan (aanvulling met minimaal 

2 spelers per jaar) 

Inkadering “Harmelens komaf” 

Je bent een speler van Harmelens komaf als je voldoet aan een (of meerdere) van de hieronder 

volgende criteria: 

● Aan je 3e seizoen gaat beginnen binnen de selectie; 

● In de jeugd van SCH hebt gespeeld; 

● Jeugdtrainer bent bij SCH; 

● Geboren of woonachtig in Harmelen bent. 

Samenstelling selecties. 

De 1e selectie bestaat uit : 17/ 18 spelers en 2 keepers 

De 2e selectie bestaat uit : 16 / 17 spelers 

Stageplekken A selectie  : In totaal zijn er 4 stageplekken per maand beschikbaar. Deze zijn  

      bestemd voor met name de O19-1, echter ook iemand van het 2e  

      kan er gebruik van maken. 

Het streven is om met ingang van het seizoen 2020-2021 minimaal 70% van de 1e selectie te laten 

bestaan uit spelers van “Harmelens komaf” en het in de seizoenen daarna systematisch te verhogen. 

Het streven is om minimaal 90% van de 2e selectie te laten bestaan uit spelers van “Harmelens komaf”. 

 



 

 

Profiel senioren trainers 

Zie addendum bij het huidige TBP waarin in ieder geval opgenomen de begeleiding van de O23 selectie 

gedurende minimaal 6 wedstrijden. 

Proces: 

Het functioneren van de selectie trainers (1ste en het 2de) zal plaatsvinden voor medio december van enig 

jaar in een gesprek tussen de vertegenwoordiging van de TC en de betreffende trainers. Hiermee 

worden de trainers in staat gesteld eventuele punten van kritiek op te pakken voordat er besluitvorming 

is over het continueren van het contract (ongeacht de duur van de vigerende overeenkomst).  

Voor eind januari van enig jaar zal er duidelijkheid moeten zijn of SCH 44 het contract met de 

betreffende trainers wil continueren  en tegen welke condities (overleg tussen TC en bestuur SCH 44). 

Als besloten is het contract met de trainers van de 1ste en 2de selectie te continueren en er 

overeenstemming is over de condities, dan volgt in  februari van enig jaar een bijeenkomst tussen de TC 

en de trainer van de 1ste en 2de selectie waarbij deze SCH 44 adviseert met welke spelers door te gaan en 

met wie niet. Daaropvolgend komt er een “gewenste versterkingen – plan”. Dus op welke posities zitten 

we onder de grens met als richtlijn doelstelling (de 1e 7 van de 2e klasse zaterdag) en is versterking 

noodzakelijk. Hierbij wordt rekening gehouden met jeugdspelers vanuit de bovenbouw (JO17 en JO19) 

die mogelijkerwijs binnen 1 of 2 jaar kunnen aansluiten bij de 1e selectie. 

Voor 1 maart van enig jaar volgt er een definitief plan. 

5.2 O23-competitie 

Onze O23-selectie doet mee met de Regiocompetitie jaar waar aan wordt meegedaan door clubs 

rondom Utrecht en Nieuwegein. Deze competitie is voor jeugdige spelers en bedoeld om op een 

verantwoorde wijze te wennen aan de overstap naar het senioren voetbal. In deze competitie worden in 

één seizoen zes competitiewedstrijden afgewerkt. 

 

SCH 44 heeft in haar TBP als speerpunt de individuele ontwikkeling van spelers en vindt het van groot 

belang om de aansluiting vanuit de jeugdafdeling naar de senioren selecties op een goede wijze vorm te 

geven. Daartoe heeft SCH 44 een O 23 jaar team als instrument. Uitgangspunt is om de O19-1 en de 

O17-1 spelers maar ook de jonge 1e en 2e selectie spelers een podium te geven, met meer weerstand, 

spelend tegen betere tegenstanders en met betere medespelers. De samenstelling van de O23 jaar 

bestaat elke wedstrijd uit minimaal 4 spelers uit de jeugd en minimaal 4 basisspelers van het 1e  team. 

Dit is een verplichte activiteit van de 1e en 2e selectie trainers en de HJO en zal dus worden opgenomen 

in de profielschets voor selectie trainers/HJO. 

 

5.3 Recreatieve senioren teams zaterdag en zondag 

Naast de prestatieve teams heeft SCH 44 ook recreatieve teams op zowel de zaterdag als de zondag. 

Deze teams maken geen onderdeel uit van dit TBP maar hebben wel een aanspreekpunt binnen de TC 



 

 

om de communicatie tussen deze teams en de vereniging te verankeren. Jaarlijks zullen er 2 momenten 

zijn waarop vertegenwoordigers van de recreatieve teams zullen worden uitgenodigd voor een 

evaluatie. Uiteraard is het aanspreekpunt binnen de TC ook op andere momenten benaderbaar. 

  



 

 

6. Meiden en Vrouwen 

 
Vrouwen 
Doelstelling voor 2023 is een prestatief dameselftal uitkomend in de derde klasse zaterdag. Trainer 
heeft minimaal junioren opleiding.  
De overige damesteams zullen uitkomen in recreatief vierde of vijfde klasse. 
 
Meisjes 
Om de continuïteit van een damesteam in de derde klasse te waarborgen zullen meisjes die bij SCH’44 
komen voetballen worden gestimuleerd zolang mogelijk met de jongens te blijven voetballen. 
 
Meisjes van 4 t/m 12 jaar zullen worden ingedeeld in gemixte teams van jongens en meisjes.  
 
Vanaf O12/13 kan een meisjesteam worden ingericht. Indien een meisje niet meer met de jongens wilt 
voetballen kan zij vanaf 12 jaar bij een meisjesteam worden ingedeeld. Wanneer bij het vormen van een 
MO13 te weinig speelsters zijn kan om een team compleet te maken, in overleg met TC, meisjes uit O11 
worden gevraagd. Andersom kunnen maximaal drie meisjes eerstejaars MO15 worden gevraagd.   
 
MO13 kan als 8-tal of als 11-tal worden ingeschreven. 
 
Indien in een leeftijdsklasse twee teams uitkomen zal worden getracht het eerste team zo sterk mogelijk 
te maken. Getracht omdat we altijd afhankelijk zijn van het aantal meisjes die op dat moment bij SCH’44 
actief zijn. 
 
Hierbij zal SCH’44, indien nodig, maximaal drie meisjes in een lagere leeftijdscategorie laten uitkomen. 
Tegenovergesteld kunnen talentvolle meisjes één of twee niveaus hoger worden ingedeeld. Dit altijd in 
overleg met TC, ouders, speelsters en leiders. 
 
Wanneer twee teams uitkomen in een leeftijdscategorie zal het eerste team worden ingedeeld in 
minimaal de eerste klasse. 
 
 
Het werven van meisjes 
Momenteel zijn er ongeveer 100 meisjes en dames actief bij SCH’44. In hoogtijdagen waren dit er 150. 
Willen we dit aantal weer bereiken zal SCH’44 actiever moeten gaan werven. Niet alleen in Harmelen 
maar ook in het zuidelijke gedeelte van Vleuten.   
 
Dit kan door ophangen van wervingsposters op scholen, flyeren bij schoolvoetbaltoernooien maar ook 
door het organiseren van zogenaamde vriendinnendagen. Hiervoor zijn bij de KNVB complete 
instructiepakketten verkrijgbaar.  



 

 

 

7. Bijlagen 

 

7.1 Rol en taken HJO 

Doelstellingen 2020 

 

A. Organisatorisch: 

1. Behalen/uitvoeren certificaat Lokaal Opleider; 

2. Uitvoeren en bewaken TBP; 

3. Continuering structurele Train-de-Trainer bijeenkomsten; 

4. Invoering centrale warming-up voor alle teams; 

5. Periodieke gesprekken/momenten met trainers/leiders per leeftijdsgroep om voortgang te 

bespreken (en dus monitoren); 

6. Intensivering begeleiding van trainers (selectie en basis) op trainingsavonden. 

 

B. Basisteams: 

1. Trainers bereiken m.b.t. maandplanning trainingen; 
-> hulp bij het voorbereiden en uitvoeren van trainingen (incl. oefenstof) 

2. Trainers intern en extern opleiden om de juiste bagage mee te geven; 
3. Weg naar de selectie duidelijk, transparant en toegankelijk maken; 
4. De speelwijze uitdragen en zichtbaar maken; 
5. Samenwerking met partnerclub FC Utrecht zodanig uitbouwen dat onze eigen trainers er de 

voordelen van gaan ondervinden. 
 

C. Selectieteams: 

1. Trainers bereiken m.b.t. maandplanning trainingen; 
2. Trainers intern en extern opleiden om de juiste bagage mee te geven; 
3. Doorstroming jeugd naar seniorenselectie reguleren; 

4. De speelwijze uitdragen en zichtbaar maken; 
5. Minimaal 2 keer per jaar een POP-gesprek (met eigen trainer) voor elke selectiespeler apart; 
6. Discipline en mentaliteit verbeteren; 
7. Intensieve begeleiding op medisch- en fysiek vlak; 
8. Samenwerking met partnerclub FC Utrecht zodanig uitbouwen dat onze eigen trainers er de 

voordelen van gaan ondervinden. 
 
 
D. Planning “Organisatorisch”: 
 

Soort Momenten Evaluatiemomenten 



 

 

Monitoring TBP TC-overleg november Ongoing 

Traject Lokaal Opleider KNVB Maart 2020 - September 2020 TC augustus/september 

Train-de-Trainer Praktijk Wekelijks op het veld TC bijeenkomsten 

Trainer-de-Trainer 
Bijeenkomsten 

Week voor de start van een 
nieuw thema 

TC bijeenkomsten 

Planning Periodisering 
communiceren naar trainers 

Uiterlijk eind augustus TC september 

Evaluatie selectietrainers Juni, oktober (met TZ), 
december, januari (met TZ), 
april 

TC november, TC februari 

 
 
E. Planning “Teams”: 
 
 

Soort Momenten Hoe 

Aanleveren trainingsstof per 
thema 

Train-de-Trainer Bijeenkomsten Uitleg tijdens de bijeenkomst, 
documentatie via groepsapps 

Doorstroming jeugd -> senioren O23-wedstrijden Contact met hoofdtrainer O17 
en O19 over voortgang spelers 

Speelwijze uitdragen en 
zichtbaar maken 

Train-de-Trainer Bijeenkomsten  
 
 
 
Praktijk 

Tijdens de bijeenkomsten: 
speelwijze bespreken, 
opdrachten maken en 
discussiëren.  
Praktijk: overleg over voortgang 
van de groep op basis van 
trainingen en wedstrijden 

Discipline en mentaliteit 
verbeteren 

Begin van het seizoen 
(afspraken) 
 
 
 
 
Tijdens het seizoen 
(evaluatieformulier) 

Begin vh seizoen: standaard 
afspraken omtrent 
aanwezigheid bij trainingen en 
wedstrijden, die de HJO deelt 
met alle trainers/leiders 
 
Evaluatiemomenten met spelers 
opkomst, inzet en beleving 
bespreken en terugkoppelen 
aan HJO 

Begeleiding op fysiek- en Train-de-Trainer Bijeenkomsten Begin van het seizoen centrale 



 

 

medisch vlak  
 
 
 
 
 
 
Praktijk 

warming-up doornemen en 
bespreken. Informatie over 
fysiotherapie en 
blessurepreventieve trainingen 
tijdens het seizoen. 
 
 
Meedoen aan VoetbalFit 
onderzoek (sinds januari 2020) 
van de KNVB, gericht op 
blessurepreventie 
 
 

 
 
  



 

 

7.2 Spelervolgsysteem: evaluatieformulier spelers 

            

Zie excelbestand “Evaluatieformulier november2020_V2”.  



 

 

7.3 Spelervolgsysteem: uitleg bij evaluatieformulier + interne scouting 

Uitleg bij evaluatieformulier 

Bijgevoegd evaluatieformulier wordt bij voorkeur door een trainer/ coach ingevuld die minimaal twee 

keer per week aanwezig is bij teamactiviteiten. Hierbij is het essentieel dat één van deze twee 

activiteiten de wedstrijd op zaterdag betreft. 

Het invullen van het evaluatieformulier: 1 is de laagste score en 5 de hoogste. Het gaat er hierbij niet om 

dat we uiteindelijk een cijfer hebben per kind: dat is niet hoe we de spelers in kaart willen brengen. De 

cijfertjes geven wel duidelijk weer hoe een speler zich op een specifiek onderdeel verhoudt t.o.v. de rest 

van het team. 

Uiteraard gaat het om de ontwikkeling van de spelers, dus het verzoek is om relevante uitleg bij de 

opmerkingen neer te zetten. Daarnaast zijn concrete aandachtspunten ook gewenst op die plek. Deze 

aandachtspunten helpen uiteindelijk ook in de gesprekjes die een trainer met zijn spelers heeft, als het 

gaat om de ontwikkeling. 

Uiterlijk één week voorafgaand aan de evaluatiemomenten met de teams in medio november en maart 

dienen trainers en leiders de evaluatieformulieren te mailen naar: hjo@sch44.nl. 

Hierbij graag de teamnaam in de bestandsnaam te verwerken. 

 

Planning evaluatiemomenten: 

 

-- Augustus/september: bespreken start seizoen, vooruit kijken op de eerste helft van de competitie. 

-- November/december/januari: evalueren eerste helft competitie en vooruit kijken op de tweede helft 

van de competitie. 

-- April/Mei: evalueren seizoen en verzamelen input voor de team- en competitie indeling voor het 

nieuwe seizoen. 

 

Scouting: 

 

Mede op basis van de ingevulde evaluatieformulieren zal de TC gerichter kunnen kijken bij trainingen en 

wedstrijden naar specifieke spelers om hun ontwikkeling nauwer te volgen. Op deze manier wordt er als 

het ware een profiel gemaakt van deze spelers en wordt er in TC-overleggen bepaald of de betreffende 

speler een stap omhoog/ omlaag zou moeten maken om zijn/ haar ontwikkeling optimaal te houden. 

  



 

 

7.4 Plan van aanpak: implementeren speelwijze 

 

Actiepunten (Wat) Korte (KT), 
Middellange 

(ML) of 
Lange 

Termijn (LT) 

Gewenst resultaat Wie pakt het 
op 

Wanneer is het gerealiseerd 

Terugbrengen vele 
uitgangspunten tot een 
overzichtelijk aantal 
spelprincipes. Onderverdelen in 
teamfuncties aanvallen, 
verdedigen en omschakelen 

KT Per teamfunctie een 
beknopt lijstje 
spelprincipes 

HJO + 
werkgroep + 
TC 

Eind november 

Bespreken eerste versie 
spelprincipes (11v11) met 
hoofdtrainers bovenbouw 

KT Eerste evaluatie van 
de gekozen 
spelprincipes 

HJO + vz TC December 

Spelprincipes in een 
periodiseringsmodel brengen. 
Beginnend bij de bovenbouw 
(O19) gericht op 11v11 

KT Duidelijk 
periodiseringsmodel 

HJO + 
werkgroep 

Eind december 

Vanuit spelprincipes en 
periodisering 11v11 O19-
leeftijd terugwerken en 
differentiëren tot een kleiner 
aantal spelprincipes voor de 
onderbouw (6v6 en 8v8) 

KT Per teamfunctie een 
beknopt lijstje 
spelprincipes voor de 
jongere groepen, dus 
van toepassing op de 
jongste jeugd 

HJO + 
werkgroep 

Eind december 

Opstellen periodiseringsmodel 
voor de onderbouw (6v6 en 
8v8) 

ML Gedifferentieerd 
periodiseringsmodel 

HJO + 
werkgroep 

December/ januari 

Koppelen train-de-
trainersbijeenkomsten (grotere 
groep kader) aan de planning 
voor periodisering (incl. inhoud 
bijeenkomsten) 

ML Jaarplanning incl. deze 
bijeenkomsten 

HJO December/ januari 

Evalueren spelprincipes 11v11 ML Input voor de 
verdiepingssessies 

Hoofdtrainers, 
trainers + HJO 

Maart/ april 

Evalueren 
trainersbijeenkomsten m.b.t. 
implementeren speelwijze 
d.m.v. spelprincipes 

ML Input voor de 
verdiepingssessies 

Trainers + HJO April/mei 

Evalueren plan van aanpak tot 
mei en terugkoppeling naar het 
bestuur 

ML Adviesrapport aan het 
bestuur 

HJO + 
werkgroep 

Juni 



 

 

 
 
 
 
 

    

Opzetten interne scouting ML/ LT De recent ontwikkelde 
evaluatieformulieren 
per speler 
ontwikkelen + interne 
scouting gaan 
reguleren (plan van 
aanpak) 

TC Juni – augustus  

Verdiepingssessie 1 speelwijze LT Updaten spelprincipes HJO + 
hoofdtrainers 

September/ oktober (2021) 

Verdiepingssessie 2 scholing LT Updaten plan van 
aanpak 
trainersbijeenkomsten 

HJO + 
hoofdtrainers 

November 

Opmaken spelersprofielen LT Spelersprofielen voor 
11v11 

HJO + 
hoofdtrainers 

December (2021) – februari 
(2022) 

Updaten vaste POP-structuur 
(van trainer naar spelers) 

LT Structuur + benodigde 
materialen 
(formulieren/ apps/ 
etc.) voor het 
optimaal voeren en 
bijhouden POP-
gesprekken met 
spelers 

HJO + trainers 
+ pedagogen 

Februari – april (2022) 

 

  



 

 

7.5 Profiel Trainer Onderbouw (O8-O12) 

De jeugdopleiding van SCH ‘44 is begin 2021 door de KNVB gecertificeerd als Lokale 

Jeugdopleiding. Dit is een mooie bevestiging van de stappen die wij de laatste jaren zetten om 

onze jeugdopleiding naar een hoger plan te tillen. SCH’44 onderkent de maatschappelijke 

waarde van sport en wil hier een positieve bijdrage aan leveren. Juist daarom luidt onze 

lijfspreuk als volgt: 

 

“Samen vooruit, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling én succesbeleving van het 

individu” 

 

Vanuit deze lijfspreuk handelen wij en stralen wij ons Harmelense karakter uit. De doelstelling is 

om de seniorenselectie uit 80% (A-selectie) en 90% (B-selectie) van jongens met Harmelens 

komaf (=zoveel mogelijk uit de eigen jeugd) te laten bestaan. Hiervoor zijn wij opzoek naar 

trainers die dit ambitieuze doel met ons willen blijven behalen. 

 

Profiel: 

- Intrinsiek gemotiveerd om samen te werken met collega trainers; 

- Intrinsiek gemotiveerd om “achterblijvers” te blijven betrekken en ook hen op de juiste 

manier uit te blijven dagen; 

- Intrinsiek gemotiveerd om de ontwikkeling van een volledige leeftijdsgroep in kaart te 

brengen en dit op peildata in het seizoen te evalueren; 

- Vermogen om spelers ook individueel de juiste begeleiding te geven; 

- Onderschrijft onze visie dat plezier en prestatie hand in hand gaan; 

- Ervaring in het trainen/ coachen van jeugdteams is een pre; 

- In het bezit van of directe interesse in het volgen van de opleiding Pupillentrainer. 

 

Wat wij bieden: 

- Ruime vergoeding voor het trainen (2x) en coachen van je team; 

- Interne scholingen om jezelf door te ontwikkelen; 

- Uitstekende trainingsfaciliteiten; 

- Een hechte trainersgroep; 

- Uitzicht of UEFA C/ UEFA B en een team in de midden-/ bovenbouw als dit in de lijn van 

de ontwikkeling ligt. 

  



 

 

7.6 Profiel Trainer Middenbouw (O13-O16) 

De jeugdopleiding van SCH ‘44 is begin 2021 door de KNVB gecertificeerd als Lokale 

Jeugdopleiding. Dit is een mooie bevestiging van de stappen die wij de laatste jaren zetten om 

onze jeugdopleiding naar een hoger plan te tillen. SCH’44 onderkent de maatschappelijke 

waarde van sport en wil hier een positieve bijdrage aan leveren. Juist daarom luidt onze 

lijfspreuk als volgt: 

 

“Samen vooruit, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling én succesbeleving van het 

individu” 

 

Vanuit deze lijfspreuk handelen wij en stralen wij ons Harmelense karakter uit. De doelstelling is 

om de seniorenselectie uit 80% (A-selectie) en 90% (B-selectie) van jongens met Harmelens 

komaf (=zoveel mogelijk uit de eigen jeugd) te laten bestaan. Hiervoor zijn wij opzoek naar 

trainers die dit ambitieuze doel met ons willen blijven behalen. 

 

Profiel: 

- Intrinsiek gemotiveerd om samen te werken met collega trainers; 

- Vermogen om spelers ook individueel de juiste begeleiding te geven; 

- Onderschrijft onze visie dat plezier en prestatie hand in hand gaan; 

- Ervaring in het trainen/ coachen van jeugdteams; 

- In het bezit van of directe interesse in het volgen van de opleiding UEFA C; 

- Sterk communicatieve vaardigheden; 

- Een duidelijke visie die in het algemeen strookt met onze 14 spelprincipes.  

  

Wat wij bieden: 

- Ruime vergoeding voor het trainen (2x) en coachen van je team; 

- Interne scholingen om jezelf door te ontwikkelen; 

- Uitstekende trainingsfaciliteiten; 

- Een hechte trainersgroep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.7 Profiel Trainer Bovenbouw (O16-O19) 

De jeugdopleiding van SCH ‘44 is begin 2021 door de KNVB gecertificeerd als Lokale 

Jeugdopleiding. Dit is een mooie bevestiging van de stappen die wij de laatste jaren zetten om 

onze jeugdopleiding naar een hoger plan te tillen. SCH’44 onderkent de maatschappelijke 

waarde van sport en wil hier een positieve bijdrage aan leveren. Juist daarom luidt onze 

lijfspreuk als volgt: 

 

“Samen vooruit, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling én succesbeleving van het 

individu” 

 

Vanuit deze lijfspreuk handelen wij en stralen wij ons Harmelense karakter uit. De doelstelling is 

om de seniorenselectie uit 80% (A-selectie) en 90% (B-selectie) van jongens met Harmelens 

komaf (=zoveel mogelijk uit de eigen jeugd) te laten bestaan. Hiervoor zijn wij opzoek naar 

trainers die dit ambitieuze doel met ons willen blijven behalen. 

 

➔ Vacature: Hoofdtrainer JO17-1 seizoen 2021-2022. Niveau: Hoofdklasse. 

 

Profiel: 

- Intrinsiek gemotiveerd om samen te werken met collega trainers; 

- Vermogen om spelers ook individueel de juiste begeleiding te geven. Zeker als het gaat 

om ontwikkelpunten die de stap richting de senioren zullen stimuleren; 

- Onderschrijft onze visie dat plezier en prestatie hand in hand gaan; 

- Ervaring in het trainen/ coachen van jeugdteams en kennis van de vereisten van het 

seniorenvoetbal (ervaring als seniorentrainer is een pre); 

- In het bezit van of directe interesse in het volgen van de opleiding UEFA C; 

- Sterk communicatieve vaardigheden; 

- Een duidelijke visie die in het algemeen strookt met onze 14 spelprincipes.  

  

Wat wij bieden: 

- Ruime vergoeding voor het trainen (2x) en coachen van je team; 

- Interne scholingen om jezelf door te ontwikkelen; 

- Uitstekende trainingsfaciliteiten; 

- Een hechte trainersgroep; 

- Kansen om je door te ontwikkelen tot hoofdtrainer A-/ B-selectie. 

 


