
         

  

Functies jeugdafdeling asv Dronten 

Inhoud 
1. Hoofd Jeugdopleiding (HJO) 
2. Technisch specialist jeugdafdeling (TSJ) 
3. Projectleider gelijke kansen 
4. Jeugdcoördinator  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hoofd Jeugdopleiding 
 

Algemeen 

Taakveld Jeugdafdeling asv Dronten 

Functienaam Hoofd jeugdopleiding (HJO) 

Eindverantwoordelijk Bestuurder voetbaltechnische zaken en dagelijks 
bestuur 

 

Doel van de functie 

De hoofd jeugdopleiding is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van het jeugdbeleid. De hoofd 
jeugdopleiding opereert binnen het voetbaltechnisch kader en zorgt voor de uitvoering van het (technisch) 
beleidsplan. De HJO is samen met de jeugdcoördinatoren verantwoordelijk voor de werving, opleiding en 
begeleiding van alle jeugdtrainers. 

 

Plaats binnen de vereniging 

Een hoofd jeugdopleiding legt verantwoordelijkheid af aan de bestuurder voetbaltechnische zaken en het 
dagelijkse bestuur (voorzitter, penningmeester). 

 

Taken 

• Is voorzitter van het periodieke jeugdoverleg en de TC jeugd. 

• Bepaalt het selectiebeleid van de teams en stemt dit af met de trainers, coördinatoren en technisch 
specialist jeugdbeleid (TSJ) 

• Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. 

• Is eindverantwoordelijk voor het aannemen en aansturen van de jeugdtrainers. 

• Zorgt voor algehele communicatie op de website en richting ouders over de uitvoering van het 
beleid. 

• Is verantwoordelijk voor de aansturing van de coördinatoren. 

• Zorgt voor samenwerking en contacten met KNVB, BVO’S (Beroeps voetbal organisaties) andere 
verenigingen. 

• Ondersteunt de TSJ bij het opzetten van een goed scoutingsapparaat. Eveneens stelt de HJO 
voorwaarden/uitgangspunten waarop scouting plaatsvindt. Om de subjectiviteit zoveel mogelijk te 
beperken. 

• Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleidsplan. 

• Werkt met jaardoelen welke in overleg met de bestuurder voetbaltechnische zaken, voorafgaand 
aan een seizoen, worden bepaald. 

• Operationeel richt de HJO zich primair op de hoofdteams per leeftijdsgroep, de coördinatoren (van 
de betreffende leeftijdsgroep) zijn het eerste aanspreekpunt voor de overige teams. 

 
  



Technisch specialist jeugdbeleid: 
 

Algemeen 

Taakveld Coördinator Voetbalacademie asv Dronten 

Functienaam Technisch specialist jeugdbeleid (TSJ) 

Eindverantwoordelijk Bestuurder voetbaltechnische zaken en dagelijks 
bestuur (voorzitter, penningmeester) 

 

Doel van de functie 

De technisch specialist jeugdbeleid (TSJ) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de voetbalacademie 
van asv Dronten. Eveneens is de TSJ een belangrijk adviseur op het gebied van voetbaltechnische zaken. 

 

Plaats binnen de vereniging 

De werkzaamheden van de technisch specialist jeugdbeleid (TSJ) houdt zich bezig met de ontwikkeling van 
onze jeugdspelers en/of jeugdafdeling. De taken van de TSJ zijn primair gericht op de uitbreiding van de asv 
Dronten voetbalacademie op het gebied van scouting, talentontwikkeling en de ontwikkeling van onze 
trainers. Daarnaast ondersteunt en adviseert de TSJ de hoofd jeugdopleiding bij de uitvoering van het 
technische beleid. 

 

Taken 

• Richt zich met de ontwikkeling van de voetbalacademie in 2022 met name op 1.) talentontwikkeling 

2.) (opzetten) scouting 3.) train-de-trainer 

• Zorgt voor een goede communicatie en afstemming met het technisch jeugdcommissie (TCJ) 

• Is deelnemer aan het periodieke jeugdoverleg met de TCS (projectleider gelijke kansen, de 

coördinatoren, HJO en BVZ zijn onderdeel van dit jeugdoverleg) 

• Is samen met de HJO verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het technisch beleidsplan. 

• Bepaalt in afstemming met de HJO en BVZ waar de accenten op worden gelegd in de ontwikkeling 

van de jeugdspelers. 

• De TSJ en BVZ en wekelijks afstemming over de besteding van de uren en de verdeling van de 

werkzaamheden.  

• De TSJ en HJO bepalen samen welke talenten in aanmerking komen voor een talententraject. Een 

talent is een speler/speelster die de motivatie, ambitie en het vermogen heeft om zichzelf te 

ontwikkelen als een betere voetballer. Dit betekent NIET per definitie de beste spelers. 

• De TSJ opereert niet alleen maar zorgt voor het aantrekken van trainers/vrijwilligers/experts die 

meehelpen bij de dagelijkse operatie (trainingen, communicatie, operatie). 

• Is verantwoordelijk voor de aansturing van de (betaalde) vrijwilligers die betrokken zijn bij de 

voetbalacademie. 

• Zorgt voor adequate vervanging bij afwezigheid door ziekte of verlof. 

• Zorgt voor continuïteit en een meerjarenplan voor de ontwikkeling van de voetbalacademie. 

• De TSJ werkt nauw samen met andere experts op het gebied die bijdragen aan de algehele 

ontwikkeling van de voetbalacademie. 

• De TSJ stelt bepaalt (voorafgaand aan het nieuwe seizoen) in overleg met de bestuurder 

voetbaltechische zaken concrete (haalbare) doelen. Deze zullen worden geëvalueerd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Jeugdcoördinator  
 

Algemeen 

Taakveld Jeugdafdeling asv Dronten 

Functienaam Jeugdcoördinator 

Eindverantwoordelijk Algemene Ledenvergadering 

 

Doel van de functie 

De Jeugdcoördinator fungeert als eerste aanspreekpunt voor trainers, leiders en ouders en\of verzorgers van 
de desbetreffende jeugdleden. Verder zijn ze aanwezig bij jeugd overleggen, informatieavonden voor ouders 
en\of verzorgers van de jeugdleden en tonen ze regelmatig belangstelling bij trainingen en wedstrijden van 
de jeugdteams. 

 

Plaats binnen de vereniging 

De jeugdcoördinatoren nemen deel aan het periodieke jeugdoverleg en leg verantwoordelijkheid af aan de 
hoofd jeugdafdeling.  

 

Taken 

• Aanspreekpunt voor trainers, spelers en ouders. 

• Het bemiddelen in conflict situaties van klachten, schorsingen en afwijkend gedrag binnen de 
spelersgroep 

• Neemt deel aan de periodieke jeugd overleggen. 

• Een voorstel maken aan het eind van elk seizoen voor de invulling van de teamindeling voor het 
volgende seizoen (de definitieve indeling wordt bepaald door de technische commissie jeugd). 

• Is verantwoordelijk (samen met de HJO) voor de aanstelling van trainers en leiders voor niet-
selectieteams. De aanstelling van de leider is primair de verantwoordelijkheid van het team zelf. 

• Is verantwoordelijk voor de communicatie van de teamindelingen voor het nieuwe seizoen. 

• Coördineert en bewaakt de wachtlijst voor jeugdleden (en de communicatie naar de ouder over 
indelingen een wachttijden). 

• Communiceert met leiders/trainers over uitgifte/inname materialen en 

kleding. 

• Verzamelt en verwerkt informatie t.b.v. het speler-volgsysteem en/of het periodiek (minimaal 2x per 
jaar) het verzamelen van de spelersevaluaties. 

• Zorgt dat de teamleiders een account hebben voor het digitale wedstrijdformulier en informeert 
hierover 

• Ondersteunen bij regelen van oefenwedstrijden in overleg met trainers/begeleiders. 

• Regelt algehele communicatie richting de teams over trainingen, trainingstijden, activiteiten, 
bardiensten, teamindelingen en overige zaken die relevant zijn voor jeugdteams. 

 

 

  



Projectleider gelijke kansen 
 

Algemeen 

Taakveld Jeugdafdeling asv Donten 

Functienaam Projectleider ‘gelijke kansen’ 

Eindverantwoordelijk Hoofd jeugdopleiding 

 

Doel van de functie 

De projectleider gelijke kansen is verantwoordelijk voor de algehele ontwikkeling van onze jeugdspelers in 
de onderbouw.  

 

Plaats binnen de vereniging 

De projectleider gelijke kansen houdt zich specifiek bezig met de uitvoering van het project gelijke kansen in 
de onderbouw van de jeugd van asv Dronten. De projectleider gelijke kansen participeert in de technische 
commissie jeugd en is het aanspreekpunt .  

 

Taken 

• Uitvoering van het project gelijke kansen in de onderbouw. 

• Ondersteunt en begeleid trainers bij de technische- en operationele uitvoering van de trainingen. 

• Is voorzitter van de werkgroep gelijke kansen 

• Aanspreekpunt voor trainers, spelers en ouders voor voetbaltechnische zaken. 

• Neemt deel aan de periodieke jeugd overleggen. 

• Samen met de coördinator onderbouw een voorstel maken aan het eind van elk seizoen voor de 
invulling van de teamindeling voor het volgende seizoen (de definitieve indeling gaat in overleg met 
de technische commissie jeugd). 

• Is verantwoordelijk (samen met de HJO en coördinator) voor de aanstelling van trainers en leiders 
voor niet-selectieteams. De aanstelling van de leider is primair de verantwoordelijkheid van het 
team zelf. 

 

 


