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Denkcel opleidingen 

Seizoen 2016 – 2017  
Functie opleider 

 

“Functie opleider (M/V) cel middenbouw fun (u10-u11) -  

cel middenbouw formation (u12-u13)” 
 

Profieschets: 

 Diploma getuigschrift B, diploma LO of gelijkwaardig door ervaring, 

 Verbaal sterk, kindvriendelijk en sociaal geëngageerd, 

 Stipt, nauwkeurig, oog voor detail en je bent gepassioneerd door voetbal, 

 Je geniet ervan om de basisopleiding voetbal aan leergierige spelers uit de gouden 

leeftijd aan te leren, 

 Je hebt een zekere bagage om technische vaardigheden aan te leren, 

 Je geeft leiding aan een team u10-u11-u12-u13, 

 Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, het geven en de evaluatie van twee 

(u10-u11) of drie (u12-u13) trainingen per week, 

 Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, het begeleiden en de evaluatie van 

een wedstrijd per week, 

 Je hebt een spelersgroep uit de middenbouw/gouden leeftijd in je handen. Je kent 

deze leeftijdsgroep door en door en begeleidt je spelers op een positieve en 

kindvriendelijke manier tijdens de voetbalactiviteiten, 

 Je weet dat je met kinderen bezig bent, die je centraal plaatst en speels moet leren 

voetballen. Je neemt de prestatiedruk weg en leert luisteren naar de kinderen, 

 Je weet dat iedereen verschillend is en anticipeert ook op eventueel pestgedrag, 

 Je bent een uithangbord voor de club en je stelt je ook in die zin op, 

 Je houdt steeds de fundamenten van onze opleiding in het oog: plezier, opleiding 

en het zien, 

 Je hebt altijd oog voor de spelers van de tegenpartij in functie van het rekruteren van 

nieuw voetbaltalent en 

 Je bent gemotiveerd om een hoger diploma van de trainersschool te halen. 
 

Specifieke vaardigheden: 

 Je bent vriendelijk, enthousiast, creatief en je motiveert, 

 Je hebt voldoende tactische basiskennis, 

 Je leeft je in de leefwereld van de kinderen in en weet hen te prikkelen, 

 Je garandeert speelgelegenheid voor iedereen en je geeft je spelers de ruimte om 

zichzelf te ontwikkelen, 

 Je ligt niet wakker van wedstrijdresultaten en geniet van individuele ontwikkeling, 

 Je stimuleert creativiteit, individuele acties, spectaculaire dribbels en technische 

hoogstandjes, 

 Je betrekt je spelers in hun ontwikkeling en stelt vragen. Zo maak je je spelers 

mondig en start je de communicatietraining, 

 Je motiveert je spelers met positieve, opbouwende kritiek en je bent consequent in 

het toepassen van de regels. 
 

Voor wat, hoort wat: 

 Je wordt lid van een club, gewaardeerd met een 4-sterrenlabel voor zijn afdeling 

opleidingen en een a-plus-award voor zijn dienst sociaal- maatschappelijke 

activiteiten, 

 Je wordt begeleid in jouw functioneren door een denkcel opleidingen, 

 Je krijgt een leidraad (opleidingsplan) voor het opmaken en geven van jouw 

trainingen & het begeleiden (opleidingsvisie) van jouw wedstrijden, 

 Je ontvangt jaarlijks een kledijpakket ‘opleider’, 

 Je krijgt een competitieve onkostenvergoeding volgens een transparant huisbarema 

en progressief volgens je eventueel diploma trainersschool. 


