
vacature Hoofd jeugdopleiding 2022-2023 
Sc Overwetering 
 

 

PAGINA 1 | 1  VERSIE 1.0 | 01-02-2022 

Functieomschrijving 
De Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) gaat zich primair richten op het verder ontwikkelen van het jeugdvoetbal 
binnen Sc Overwetering. 
Recent is het Technisch Beleidsplein Jeugd geschreven. Het implementeren en bewaken van dit nieuwe plan is 
een kerntaak van de HJO. De HJO is samen met het Technisch Team Overwetering (TTO) verantwoordelijk voor 
de opleiding en begeleiding van spelers en trainers. 
 

Taken en verantwoordelijkheden 
• Het verder ontwikkelen en bewaken van het beleid binnen de jeugdopleiding; 
• Een betere doorstroom bewerkstelligen van de jeugd naar de senioren; 
• Het ontwikkelen, aansturen, begeleiden en zorgdragen voor behoud van (jeugd)trainers; 
• Bekijken van wedstrijden en trainingen; 
• Het verzorgen van de teamindeling in samenwerking met de trainers en het TTO; 
• Het regelmatig voeren van overleg met TTO; 
• Het voeren van overleg met de (jeugd)trainers volgens een vast overlegschema; 
• Het monitoren en bespreken van de ontwikkelingen van de spelers en (jeugd)trainers. 
 

Profiel 
• De HJO heeft ervaring in het begeleiden en beoordelen van trainers en 
spelers; 
• De HJO heeft ervaring in bewaken en uitdragen van een technisch jeugdplan; 
• De HJO is in staat om voortgangsgesprekken te voeren en vervolgstappen in gang te 
zetten; 
• De HJO heeft naast voetbal technisch inzicht een pedagogische achtergrond; 
• De HJO kan de visie en het beleid vertalen in praktische invulling; 
• De HJO heeft uitstekende communicatieve vaardigheden; 
• De HJO neemt initiatief om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen; 
• De HJO is bereid om meerdere trainingsavonden en een (deel van de) zaterdag 
aanwezig te zijn. 
 

Functie eisen 
• De HJO beschikt over TC2 diploma en minimaal het diploma HO-C van de KNVB (of bereid om deze opleiding 
te gaan volgen); 
• Aantoonbare ervaring in het amateurvoetbal; 
• Tijdsbesteding bedraagt minimaal 15 uur per week. 
 

Aanbod Sc Overwetering 
• Prettige werkomgeving binnen een gemoedelijke dorpsvereniging. Onder het motto #samendoen verrichten 
vrijwilligers vele werkzaamheden. #samendoen zorgt voor binding en behoud van vrijwilligers. 
 
• Het uitoefenen van de functie HJO zien wij als een serieuze functie. Een prima vergoeding volgen CAO Sport is 
dan ook op zijn plaats. Functie is prima te combineren met eigen (deeltijd)baan. 
 
• Sc Overwetering ziet de HJO niet als een passant. De intentie van de samenwerking met de HJO is voor een 
langere periode. Gedurende het 1e seizoen zal wederzijds de samenwerking worden besproken. Indien dit 
wederzijds goed bevalt, zal een langere contractduur overeengekomen worden. 
 
• Eventuele combinatie met functie van trainer is bespreekbaar. 
 
• Goede faciliteiten zowel qua sportaccommodatie als hulpmiddelen. Investeringen m.b.t. creatieve 
ontwikkelingen en ideeën zijn altijd bespreekbaar.  


