
Hoofd Jeugdopleiding FC Eindhoven AV  

Functieomschrijving  
De hoofdtaak van de HJO is de technisch/tactische zaken rondom de gehele jeugdopleiding van 
bovenbouw t/m onderbouw te begeleiden/ondersteunen en te bewaken in relatie tot de gemaakte 
afspraken zoals vastgelegd in het technisch beleidsplan. Hij wordt bij de uitvoering van zijn taken 
ondersteund door de Technische Jeugdcommissie. 

 
Taken  

• Hij zorgt samen met de Technische Commissie voor de continuïteit en actualiteit van het 
Technisch Beleidsplan. 

• Hij is eindverantwoordelijk voor het aanstellen van trainers, assistent-trainers en stagiaires van 
de jeugdselectieteams. 

• Hij stelt in overleg met de Technisch Coördinatoren en Coördinatoren de trainers voor de 
recreatieve jeugdteams aan. 

• Hij begeleidt de selectieprocedure bij de jeugdteams 

• Hij ondersteunt de Technisch Coördinatoren bij de indeling van de recreatieve teams. 

• Hij bepaalt in overleg met de Technische Jeugdcommissie en de wedstrijdsecretaris de 
aanvragen bij de KNVB voor de klassen-indelingen van de teams. 

• Hij is contactpersoon voor Fontys stagetrainers en evalueert in overleg met de teamtrainers de 

stages van de Fontys studenten. 

• Hij is samen met de Medische Staf verantwoordelijk voor het medisch / preventiebeleid. 

• Hij maakt in overleg met Technische Commissie jaarlijks een inventarisatie van de 
trainingsmaterialen en stelt op basis daarvan een wensenlijst samen voor de aanschaf van 
nieuwe trainingsmaterialen. 

• Hij volgt de ontwikkelingen in het voetbal. 

• Hij stimuleert trainers en technisch kaderleden om bijscholing te volgen. 

• Hij evalueert jaarlijks het gebruik en de continuering van de VTON-app. 

• Hij onderhoudt contacten met de KNVB en BVO’s. 

• Hij bezoekt regelmatig wedstrijden en toernooien. 

• Hij bekijkt en beoordeelt gevraagd en ongevraagd spelers. 

• Hij heeft regelmatig contact met Interne Scouting. 

• Hij ziet toe op naleving door de trainers en technisch coördinatoren van het Normen & 
Waarden beleid van de club. 

 
Overlegmomenten 

• Hij neemt deel aan het periodiek overleg van de Technische Commissie. 

• Hij organiseert en leidt (minimaal 6x per seizoen) de vergaderingen van Technische 
Jeugdcommissie. 

• Hij schuift zo veel mogelijk aan bij de evaluatiegesprekken in de winterstop van de Technische 
Coördinatoren met de trainers. 

 
Rol in de organisatie 

• De HJO legt verantwoording af aan het bestuurslid Voetbal Technische Zaken. 

• De HJO is onderdeel van het technisch Blauw Witte Bolwerk. 

 
Vaardigheden  

• De HJO moet voldoende ervaring en kennis hebben opgedaan in het voetbal. 

• Diploma UEFA B of C of Hoofd Opleiding is wenselijk. 

• Leidinggevende en organisatorische capaciteiten.  

• Communicatieve en sociale vaardigheden.  

• Voldoende tijd beschikbaar voor volgen van wedstrijden en trainingen en vergaderingen. 


