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“Functie opleider postformatie (u19/jong dilbeek)” 
 

Profielschets: 

 Diploma UEFA-B, 

 Verbaal sterk, vriendelijk en sociaal geëngageerd, 

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

 Je hebt een zekere technische bagage om technische vaardigheden te verfijnen, 

 Je geeft leiding aan een team u19-jong dilbeek, 

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

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 postformatie in je handen. Je kent deze leeftijdsgroep 

door en door en begeleidt je spelers op een positieve manier tijdens de 

voetbalactiviteiten, 

 Je weet dat je met volwassen jongens bezig bent, die je centraal plaatst en bij wie je 

de 11vs11 dimensie gaat perfectioneren, 

 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 kennis en inzicht om je team te laten spelen in een juiste 

veldbezetting, 

 Je bent jong van geest en leeft je in de leefwereld van volwassen jongens in zodat je 

hen weet te prikkelen, 

 Je garandeert speelgelegenheid volgens de visie van de club, 

 Je geeft je spelers de ruimte om zichzelf te ontwikkelen, 

 Je blijft genieten van individuele ontwikkeling maar hebt oog voor het behalen van 

een wedstrijdresultaat, 

 Je betrekt je spelers in hun ontwikkeling en stelt vragen, 

 Je motiveert je spelers met positieve, opbouwende kritiek en 

 Je bent eerlijk en consequent in het toepassen van de regels en je durft jezelf in 

vraag te stellen wanneer je een fout maakt, 
 

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 wordt als opleider van de postformatie betrokken in de denkcel 

postformatie/fanion, 

 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’ en  

 Je krijgt een competitieve onkostenvergoeding volgens een transparant huisbarema 

en progressief volgens je eventueel diploma trainersschool. 


