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Technisch Jeugd Coördinator (TJC) TOS-Actief definitief 2022 
Taken en verantwoordelijkheden 

 
TJC = aanspreekpunt eigen leeftijdscategorie voor veldcoördinatoren, trainers en leiders & vertegenwoordiger van 
eigen leeftijdscategorie binnen de Jeugd Technische Commissie (JTC)  
TJC bewaakt visie en uitvoering van het vastgestelde Jeugdplan in samenhang met missie en visie van de club. 
 

Kerntaken Onderdelen Bijzonderheden 
Kennis over visie v.d. club en 
het vasthouden en of realiseren 
hiervan in de praktijk. 
 

Voorlichting over visie en 
hieraan gekoppelde 
planningen, kaders en doelen 
uitwerken en (laten) uitvoeren 

I.s.m. coördinator  
Jeugdcommissie en veld 
coördinatoren 

Jaarplanning en agenda 
aanbieden aan hfd. TJC  
 

KNVB-kalender, Club-kalender 
& School-kalender tot realisatie 
brengen  
 
Beheerder: vz Jeugdcommissie 

Concept jaarplanning i.s.m. JTC 
en Bestuur cf. agenda-afspraak 
realiseren en bijwerken. Dit is 
een dynamisch document  
Uiterlijk 1 januari publiceren 

Technische seizoensplanning 
voor eigen leeftijdscategorie 
 

Trainingsschema + veldindeling 
maken en publiceren  

I.s.m. JC en Bestuur 

Aanbieden en aansturen en 
controleren oefenstof via veld 
coördinatoren en trainers  
 

Oefenstof aanbieden, per blok 
feedbackmoment oefenstof 
organiseren incl. uitleg nieuwe 
oefenstof  

Per categorie/leeftijdsgroep 
afspraken over 
overlegstructuur  
Kwaliteit en inhoud 
afstemmen met 
opleidingscoördinator 

Begeleiden en stimuleren van 
trainers en opleidingen, 
participeren bij de interne 
opleiding  
 

Veldcoördinatoren en Trainers 
in de praktijk begeleiden en 
evt. stimuleren voor (trainers-) 
opleidingen  

Begeleiden in oefenstof, gedrag 
spelers, positief coachen etc. 
Afhankelijk per categorie. 
Zoveel mogelijk maar minimaal 
1 x p.w. zichtbaar op het veld 

Technische voetbalactiviteiten 
initiëren, participeren, 
organiseren en coördineren 

Paastoernooi, Voetbalkampen, 
Categorie-uitjes/toernooien, 
voetbalschool, werving etc. 

I.o.m. JTC en Jeugdbestuur 
Aanwezigheid op de dagen 
duidelijk communiceren 

“Optimalisatie-“dagen 
organiseren, indien van 
toepassing voor de categorie 

De optimalisatiemomenten 
duidelijk in jaarplanning en 
organisatie neerzetten. 
 

Optimalisatie JO12 > JO13 
organiseert TJC Middenbouw 
I.s.m. JTC,  duidelijk 
communiceren naar trainers en 
leiders 

Operationele taken binnen 
leeftijdscategorie 
(alles i.s.m. veldcoördinatoren, 
trainers, leiders etc.) 

Acteren op signalen van de veld 
coördinatoren, problemen 
binnen de teams erkennen en 
oplossen  
Competitie-indeling bepalen  
 

Bij ernstige misdragingen 
overdragen aan de 
sanctiecommissie iom TJC-
bestuur en coördinator JC. 
 

Netwerk organiseren en 
behouden en regelmatig 
wedstrijden observeren 

Structureel vergaderen met 
JTC, eigen overleg met veld 
coördinatoren, trainers, leiders 
etc. 

Structurele planning conform 
jaarplanning 

Verantwoordelijk voor 
teamindelingen nieuwe seizoen 
en de personele bezetting 

I.s.m. coördinator JC, veld 
coördinator en trainers 

Op tijd inplannen in 
jaaragenda, bewaken en 
trainers bevragen 

Aansturen i.v.t. van ingehuurde 
trainers/stagiaires 

I.s.m. JC/Bestuur aanstellen en 
evalueren van externe trainers 

Stagiaires ROC/Cios/ALO bv. Via 
de CTO’er aangedragen 
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Veldcoördinator Jeugd Tos-Actief definitief 2022 
 

Kerntaken Onderdelen bijzonderheden 
Ontvangen, lezen, bespreken 
trainingsmateriaal per blok van de 
TJC ,  voor de afgesproken categorie 

Structureel kortdurend overleg  
Feedback , evaluatie eerdere 
oefenstof, meedenken nieuwe 

Signaleren behoeften, uitleg indien 
nodig van oefenstof 

Organisatie op het veld door 
betrokken teams en trainers 

Aandacht voor nakomen afspraken 
als aanvang, organisatie, materiaal, 
veiligheid en evt. aanspreken 

Bij onvoldoende reactie op het 
aanspreken afstemmen met TJC 

Interveniëren op ad-hoc 
organisatiezaken als afwezigheid 
trainers, tio’s teveel spelers etc. 

I.s.m. met trainers teams afspraken 
maken en elkaar ondersteunen 

Zorg voor een “veilig ” 
trainingsklimaat 

Trainingen/cursussen volgen die 
nodig zijn voor de te verrichten 
taken, intern en extern bijv. Rinus 
v.d. KNVB 

Kennis op orde houden Signaleren behoeften aan 
opleidingscoördinator via TJC 

Beoordelen zij-instromers Nieuwe spelers observeren/bezien 
i.s.m. TJC’er en coördinator JC 

Iedere groep heeft extra 
meetrainende nieuwe jeugdleden 
die nog niet zijn toegevoegd aan 
teams 

 
 
 

TJC-bestuur  overige taken 
voorzitter  vacature  opleidingen Fabian Nieuwenhuis 
coördinator OB Rob Moerbeek  TIO's Martin Boersma 
coördinator MB Fabian Nieuwenhuis  Keeperstraining Marcel Beumkes 
coördinator BB Twan Huijzer, Titus Rombouts  Techniektraining Martin Boersma 
     junioren > senioren  Martin Boersma 
     JONGENS MEIDEN 

 coördinator    veldcoördinator veldcoördinator 

ONDERBOUW Rob Moerbeek /    
Martin Boersma 

asp 2015   Rob Moerbeek 
O8 5 Sean Morrissey 
O9 4 René Visser 1 Rob Moerbeek 
O10 4 Marco Kouwenhoven 2 Demi de Witte 

MIDDENBOUW Fabian Nieuwenhuis 

O11 4 vacature 2 

Demi de Witte 
O12 4 Marcel Beumkes 1 
O13 2 

Sam Zwart 
2 

O14 1   

BOVENBOUW Twan Huijzer                     
Titus Rombouts 

O15 2 

Twan Huijzer                     
Titus Rombouts 

2 Demi de Witte 
O16 2   

Twan Huijzer                     
Titus Rombouts 

O17 1 1 
O18 1   

O19 1 2 
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Trainers & Opleidingen in kader   
2021-2024 

 
Huidige situatie in het kort: 
Op dit moment zijn er 44jeugdteams (exclusief de aspiranten)  die elke week trainen. Deze trainingen worden door 
verschillende soort trainers gegeven. Echter is het probleem dat er te weinige trainers (met en/of zonder diploma) 
rondlopen die de teams nog wat kunnen bijleren. De trainingen worden soms door niet opgeleide ouders gegeven, 
omdat er geen andere opties zijn. Deze ouders geven zelf aan niet over de juiste kennis en ambitie te beschikken, om 
het team nog wat bij te leren. Hierdoor kan er mogelijk een vermindering in de prestatie, maar belangrijker, een 
vermindering het in het plezier ontstaan.  
 
Voor de komende seizoenen worden de afspraken met de  Coördinator Trainers & Opleidingen (CTO) verlengd,  die 
gaat zich bezig gaat houden met het “trainerscorps” en opleidingen binnen de club. 
 
Het doel van de CTO: meer trainers (met en/of zonder diploma) werven voor de jeugdteams , om de prestaties en 
het plezier te behouden of verhogen. 
 
Subdoel van de CTO: structureel jeugdleden werven en ondersteunen die de jeugdtrainers kunnen helpen en zich 
kunnen oriënteren op het trainersvak ( trainers in Opleiding/ TIO). Hierin wordt hij ondersteund door de TJC’ers uit 
de onderbouw en met name Martin Boersma. 
 
De TJC’s, die grotendeels al over de vereiste diploma’s beschikken, streven  i.s.m. het jeugdbestuur om het 
trainerskader uit te breiden door geïnteresseerden te scholen op ieder gewenst gebied. De TJC’s hoeven zich minder 
te richten op het aansturen en organiseren van (interne) cursussen/ opleidingen, maar meer op het stimuleren en 
motiveren hiervan.  
 
Tos-Actief organiseert sinds 2011 jaarlijks een OBC (opleiding binnen de club)  voor de pupillentrainersopleiding met 
medewerking van de KNVB en, indien voldoende aanbod, ook de opleiding OBC juniorentrainer. Deze opleidingen 
vallen onder de verantwoordelijkheid van de Coördinator Trainers & Opleidingen.  De kosten hiervan worden door 
de vereniging gedragen. Als tegenprestatie dient men ten minste één jaar een team te trainen. Het streven is om 
de trainers langer aan de vereniging te binden. 

 
Om het doel te kunnen behalen moet er verandering komen in een aantal zaken. Er zullen stagiaires van de ALO, 
CIOS of ROC Sport en Bewegen moeten worden aangenomen. Verder moet er gekeken worden of er senioren zijn 
die trainingen willen geven (hierover zijn contributieafspraken gemaakt met het bestuur).  
 
Echter is de grootste verandering  ‘het waarderen en aantrekkelijk maken’ voor trainers en toekomstige trainers. 
Hierin moeten nog concrete afspraken gemaakt worden, maar hieronder een aantal (out of the box-)ideeën: 
 

- Geen/ minder clubtaken binnen jouw team (vooral senioren) 
- Meer voordelen voor jouw seniorenteam 
- Korting op contributie (vooral senioren)   = gerealiseerd 
- Punten voor studie te behalen  (communiceren !) 
- Cursussen en begeleiding vanuit de club aanbieden en netwerken 
- TIO-cursus aanbieden en netwerken (vanuit de club) 
- Junioren-/ pupillencursus (vanuit de club) (meerdere per jaar) 
- Meerdere evenementen en activiteiten voor de trainers (gecoördineerd door CTO)  gerealiseerd 1x per jaar  

 
 
 

 

  


