
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VACATURE 

 
Wij geloven dat elke voetballer bij SC Woezik 
op het niveau wat bij hem of haar past met 
plezier kan voetballen, en zichzelf kan 
ontwikkelen. Dit draagt bij aan de 
toekomstbestendigheid van SC Woezik. Om 
de visie werkbaar te maken hanteren wij een 
aantal kernprincipes die als richtlijnen dienen 
in het maken van voetbalbeleidskeuzes. Deze 
keuzes zijn gebaseerd op onze visie: 
 

 De voetballer staat centraal; 
 Plezier, ontwikkeling en prestatie gaan 

hand in hand; 
 Gezamenlijk de Woezik-identiteit 

uitdragen. 
 

Om te zorgen dat onze voetbalvisie in de 
praktijk wordt uitgerold, zijn wij vanaf het 
seizoen 2021-2022 op zoek naar een Hoofd 
Opleiding die past bij onze voetbalvereniging. 
Onze vereniging heeft het afgelopen jaar een 
proces doorlopen waarbij nieuwe energie is 
ontstaan om aan de slag te gaan met ons 
voetbaltechnisch beleid. Dit betekent ook dat 
we een Hoofd Opleiding zoeken die buiten 
het uitvoeren van de taken ook breder 
meedenkt in de ontwikkeling van ons 
voetbaltechnisch beleid, en kan omgaan met 
een dynamische omgeving.  

 

 

HOOFD OPLEIDING 

 

1. Het voetbalbeleid ontwikkelen, 
implementeren en bewaken;  
 
-Verantwoordelijk voor het 
(door)ontwikkelen van voetbalbeleid, 
met daarin specifiek aandacht voor de 
doorstroming van jeugd naar senioren, 
teamindelingen en het ontwikkelen van 
trainer-coaches; 
 
-Coördineert overleggen met voorzitters 
van de jeugd- en technische commissie 
en/of hoofdscouting; 

 
 

2. Het (bij)scholen en begeleiden van 
voetbaltechnisch kader verenigingbreed; 
 
-Voetbalinhoudelijk aanspreekpunt voor 
Technisch commissielid onder- en 
middenbouw; 
 
-Ondersteunt Technisch commissielid 
onder- en bovenbouw met scholingen 
voor trainer-coaches van teams O15 en 
jonger; 
 
-Coördineert overleggen met Technisch 
commissielid onder- en middenbouw;  

 
3. Technisch commissielid 
bovenbouw 
 
-Voetbalinhoudelijk aanspreekpunt 
voor de trainer-coaches van alle 
bovenbouw teams; 
 
-Verzorgt (bij)scholingen voor 
trainer-coaches uit de bovenbouw; 
 
-Begeleidt en ontwikkelt trainer-
coaches in de pratijk voor de 
leeftijd O16 en hoger; 

 

-Is intrinsiek gemotiveerd om in zichzelf en anderen te 
investeren; 
 
-Werkt proactief en denkt in kansen & mogelijkheden 
zowel op praktisch als beleidsmatig niveau; 
 
-Heeft aantoonbare ervaring als Hoofd Opleiding of 
andere coördinerende functies binnen 
sportverenigingen; 
 
-Heeft ervaring in het begeleiden, ontwikkelen en 
beoordelen van trainer-coaches en (jeugd)spelers; 
 
-Is in staat om voortgangsgesprekken te voeren en 
zelfstandig vervolgstappen in gang te zetten; 
 
-Heeft naast voetbaltechnisch inzicht een pedagogische 
achtergrond (pre); 
-Kan de voetbalvisie en het voetbalbeleid vertalen in 
praktische en pragmatische acties; 
 
-Heeft uitstekende communicatieve vaardigheden; 
 
-Is in het bezit van minimaal UEFA B en/of HO-A of 
bereid een HO-A opleiding te gaan volgen; 

 

-Minimaal twee trainingsavonden 
en een (dagdeel op) zaterdag 
aanwezig te zijn; 
 
-Tijdsindicatie: 10 uur 

 

 
-De mogelijkheid tot het volgen van een 
HO-opleiding via de KNVB; 
 
-Interne begeleiding en ondersteuning 
door een HO-specialist; 
 
-Vergoeding in overleg; 
 
-Een positieve sportomgeving waarin 
ontwikkeling en plezier centraal staan; 
 
-Een grote vereniging van ruim 1.600 leden 
die openstaan voor jouw hulp. 
 
 

 Interesse? Stuur dan je motivatie en CV 
op naar tc@scwoezik.nl (t.a.v. Wijnand 
Giesbers) of neem direct contact op met 
Wijnand Giesbers (voorzitter technische 
commissie, 06-21448097) 

 

 


