
HVCH zoekt met ingang van het seizoen 2019/2020 een Hoofd Opleiding. Wij willen nadruk leggen op 

de voetbalontwikkeling vanaf de jongste jeugd (9 tot en met 13 jaar) met als doel een stevig 

fundament te creëren.  Onze kandidaat gaat voor het ontwikkelen van onze jeugdspelers en het 

optimaliseren van onze jeugdopleiding. 

Werkzaamheden/activiteiten: 
 

➢ Leidinggeven aan de Technische Commissie (TC), sectie Jeugd, die als geheel verantwoordelijk is voor de 
voetbalontwikkeling binnen de totale jeugdafdeling: Het ontwikkelen en beoordelen van (selectie-)trainers, 
jeugdspelers, speelwijze en opleidingsplan; 

➢ Operationele eindbeoordeling van de trainers en coaches gedurende het seizoen op totaal-functioneren en hieruit 
voordragen van trainers voor selectieteams; 

➢ Begeleiden van de overgang van JO19-spelers naar de senioren in samenspraak met TC sectie senioren en 
spelersbegeleider O23 categorie; 

Vertegenwoordigt HVCH op bijeenkomsten van KNVB/partners met betrekking tot opleiden van jeugdvoetballers- en trainers. 

Verantwoordelijk voor: 
 

➢ Opstellen, bewaken en uitdragen van een opleidingsplan en rode draad binnen dit plan voor alle leeftijden; 
➢ In samenspraak met de TC en de betreffende trainers/coaches verantwoordelijk voor de rode draad binnen speelwijze 

en voetbalontwikkeling van zowel teams als individuele spelers; 
➢ Actieve rol op en rondom de velden door beoordelen van gegeven trainingen/leiding aan groepen door 

trainers/coaches  en door het volgen van wedstrijden selectieteams; 
➢ Coördinatie rondom stage- en opleidingsbegeleiding; 
➢ Beheer en ontwikkeling van een speler-volgsysteem; 
➢ Ontwikkelen van criteria en beoordeling-set waarmee kader- en voetbalontwikkeling wordt gestimuleerd én gevolgd; 
➢ Zelfontwikkeling, onder meer door op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen je vakgebied; 
➢ Ontwikkelen en beoordelen van trainers. Maar ook zeker het stimuleren en behouden van (goede) trainers/coaches; 
➢ Bewaken en uitdragen (prestatief) voetbaltechnisch beleidsplan (als onderdeel van aansturing TC). 

Beschikt over: 

➢ Voetbaltechnische achtergrond, bij voorkeur verkregen door het zelfstandig leiden van teams; 
➢ Voetbaltechnische scholing, bij voorkeur geldige UEFA B of HO B; 
➢ Affiniteit met de HVCH-identiteit, zoals geformuleerd in ons huidig (prestatief) voetbaltechnisch beleidsplan; 
➢ Voldoende vaardig om trainers te kunnen begeleiden, coachen en beoordelen; 
➢ Draagvlak binnen de organisatie; 
➢ Gedeelde visie op en uitvoering van (interne) scouting binnen HVCH, bijdragen aan samenhang opleiden/scouten; 
➢ Geldige Verklaring Omtrent Gedrag. 

 

HVCH biedt een passende vergoeding, een prettige en ambitieuze werkomgeving én een klimaat waarin 

onze kandidaat zich verder kan ontwikkelen. 

Jouw reactie kun je vóór 20 januari a.s. sturen aan voetbalzaken@hvch.nl, met toevoeging van jouw 

motivatie en je CV.  
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