
 

Profielschets Hoofdtrainer Jeugd VV Oosterhout 

Functienaam: Hoofdtrainer JO08 t/m JO19  

Plaats in de organisatie:  

➢ Is verantwoordelijk voor het 1e prestatieteam van een lichting  
➢ Is verantwoordelijk voor de gehele lichting, waarvan hij/zij hoofdtrainer is (zie 

Extra taken)  
➢ Valt onder de directe verantwoordelijkheid van Hoofd Jeugdopleidingen (HJO) 
➢ Stemt organisatorische zaken af met de Jeugd Coördinator (JC) 

Taakomschrijving (op hoofdlijnen): 

Voetbaltechnisch: 

1. Verzorgt de trainingen conform de richtlijnen die door de HJO zijn opgesteld; 
2. Is verantwoordelijk voor de opstelling, coaching en de wissels tijdens 

wedstrijden; 
1. Heeft kennis van het spel (Inzicht –Technisch –Tactisch -Mentaal) ;  
2. Kan voetbalproblemen formuleren aan de hand van een wedstrijd: Wie –Wat -

Waar plaatje. Kan dit implementeren op trainingen; 
3. Brengt regelmatig verslag uit aan HJO over de ontwikkeling van de 

voetbaltechnische vaardigheden en vorderingen van individuele spelers; 
4. Bespreekt met HJO en JC de plaats en invulling van de individuele speler in 

het groepsproces. 

Communicatie: 

1. Heeft een open communicatie naar de spelersgroep. Spreekt verwachtingen 
uit en licht beslissingen toe; 

2. Motiveert en begeleidt spelers waarbij plezier, beleving, het teamgebeuren 
maar ook persoonlijke aandacht centraal staan; 

3. Stimuleert en enthousiasmeert de jeugd om tot betere prestaties te komen; 
4. Communiceert open en eerlijk;  
5. Staat open voor feedback ter verbetering en draagt ook zelf verbeterpunten 

aan richting HJO en JC.  

Gedrag: 

1. Toont tijdens trainingen en wedstrijden voorbeeldgedrag; 
2. Stimuleert dat spelers zich zowel tijdens trainingen als wedstrijden sportief 

gedragen ten opzichte van medespelers, tegenstanders, scheidsrechter en 
belangstellenden; 

3. Creëert een aangename sfeer waardoor alle spelers, begeleiders en ouders  
plezier in het voetballen en het randgebeuren hebben; 

4. Heeft als kernwaarden: positivisme, gedreven, consequent, geduldig, 
methodisch en didactisch; 

5. Stuurt op discipline en zelfdiscipline; 
6. Treedt op als visitekaartje namens VV Oosterhout – draagt de normen en 

waarden van de vereniging uit en realiseert zich deze voorbeeldfunctie; 
7. Onthoudt zich van alcohol en rookt niet voor, tijdens en na de wedstrijden en 

trainingen.  



 

 
 
Organisatorisch: 

1. Confirmeert zich aan de (team)afspraken die door de vereniging zijn 
opgesteld; 

2. Is verantwoordelijk voor organisatie team bijeenkomst;  
3. Ziet toe op een juist gebruik van materialen en accommodatie; 
4. Is verantwoordelijk voor wedstrijdverslagen en gebruik van speler 

volgsysteem. 
 

Kennis / ervaring: 

1. Heeft TC3 in bezit of is bereid deze op korte termijn te behalen; 
2. Deelname aan JVTC traject verplicht (Jeugd Voetbal Trainer Coach); 
3. Is op de hoogte van het verenigingsbeleid ten aanzien van jeugdvoetbal; 
4. Heeft ervaring met begeleiding van jongeren.  

 

Extra taken Hoofdtrainer: 

• Is naast verantwoordelijke voor het eigen team ook verantwoordelijk voor de 
overige teams van de lichting: 

• Is minimaal eens per 3 maanden aanwezig bij trainingen en wedstijden van 
overige teams uit de lichting, beoordeelt deze en brengt verslag uit aan de 
HJO; 

• Stelt verbeterplannen op voor overige teams van de lichting;  

• Is aanwezig bij overleg met HJO en alle trainers per lichting (eens per 6 
weken); 

• Is betrokken bij de team indeling volgend seizoen, in samenspraak met HJO 
en JC.  

 

 


