
Technisch Jeugdcoördinator FC Eindhoven AV  

Functieomschrijving  
De hoofdtaak van de technisch jeugdcoördinator (TJC) is het uitvoeren van het technische beleid van 
de club en het ondersteunen en begeleiden van de trainers bij de uitvoering van het beleidsplan. Hij 
wordt bij de uitvoering van zijn taken ondersteund door de Hoofd Jeugdopleiding (HJO). 
 
Taken  

• Hij draagt zorg voor de uitvoering van het technisch beleidsplan. 

• Hij toetst de vaardigheden van de selectiespelers aan de leeftijdsnormen zoals opgesteld in 
het jeugdbeleidsplan. 

• Hij denkt en praat mee over het technisch meerjarenbeleidsplan. 

• Hij ondersteunt jeugdtrainers (zowel van selectieteams als recreatieve teams) bij het geven 
van oefenstof aan de jeugdspelers. 

• Hij ondersteunt jeugdtrainers over de wijze van training geven. 

• Hij organiseert of geeft op verzoek zelf demotrainingen. 

• Hij bezoekt regelmatig trainingen en wedstrijden van zijn leeftijdscategorie 

• Hij koppelt met de trainers terug over hun coaching en training. 

• Hij is sturend bij de indelingengesprekken voor de selectieteams. 

• Hij geeft ondersteuning aan de afdelingscoördinator bij het maken van de indelingen van 
recreatieve teams. 

• Hij adviseert de HJO bij het aanstellen van selectietrainers voor het nieuwe seizoen. 

• Hij is samen met de HJO verantwoordelijk voor het doorschuiven van spelers bij trainingen na 
de winterstop. 

• De TJC’s houden onderling contact voor een goede doorstroming van selectiespelers naar 
een hogere leeftijdscategorie. De TJC 11x11 heeft hierover contact met de coördinator van de 
Senioren . 

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

Overlegmomenten 

• Hij heeft periodiek overleg (minimaal 2x per seizoen) met alle hoofdtrainers van zijn 
leeftijdscategorie. 

• Hij heeft incidenteel overleg met de afdelingscoördinator. 

• Hij neemt deel als lid van de Technische Jeugdcommissie aan vergaderingen van de TC.De  

 
Rol in de organisatie 

• De TJC legt verantwoording af aan de HJO 
 

Vaardigheden  

• Bij voorkeur JVT of UEFA C. 

• Ervaring in training geven en coachen. 

• Trainers kunnen adviseren en motiveren. 

• Inzicht en ervaring met jeugd(selectie)voetbal op hoog niveau. 

• Leidinggevende en organisatorische capaciteiten. 

• Communicatieve en sociale vaardigheden. 

• Voldoende tijd beschikbaar voor volgen van wedstrijden en trainingen. 


