
Trainer FC Eindhoven AV 

Functieomschrijving  
Inspireren als coach is een van de pijlers binnen de jeugdopleiding van FC Eindhoven AV. Om spelers 
te helpen zichzelf maximaal te ontwikkelen vervult een trainer/coach een onmisbare functie. Hij heeft 
ten doel om elk actief lid in de gelegenheid te stellen zich op zijn of haar eigen niveau te verbeteren. 
Hij is in staat om een plezierige leeromgeving te creëren en heeft daarbij oog voor het individu. Hij 
wordt hierbij ondersteund door de Technisch Coördinator en door de Technische Jeugdcommissie. 
 
Taken  

• Het geven van één of meerdere trainingen per week aan het toegewezen team.  

• Het bepalen van de oefenstof voor het team. Gebaseerd op de leerdoelstelling zoals 
vastgelegd in het technisch beleidsplan. 

• De selectietrainer is bereid zijn ervaring en kennis te delen met andere trainers van zijn 
afdeling. 

• Hij maakt gebruik van de VTON app voor het samenstellen van de trainingen.  

• Hij is aanwezig en/of coacht bij de wedstrijden van zijn team. 

• Hij toetst de geleerde vaardigheden op de trainingen op de uitvoering in de wedstrijden.  

• Hij evalueert en reflecteert periodiek met spelers d.m.v. gesprekken (individueel of met de 
groep) over de ontwikkeling van de speler, teamprestatie, het nastreven van de gestelde 
doelen en/of het bijstellen van teamdoestellingen en persoonlijke doelen.  

• Hij neemt regelmatig met de teamleider(s) de stand van zaken door. 

• Hij neemt verder kennis van het algemeen reilen en zeilen binnen de algehele jeugd van de 
vereniging. 

• Hij organiseert in overleg met de teamleider contactavonden met de ouders/verzorgers. 

• Hij geeft advies aan de Technisch Coördinator over de teamindelingen voor volgend seizoen 
en over de doorstroming van individuele spelers. 

• Hij neemt deel aan het trainersoverleg en draagt daaraan bij.   

• Hij is verantwoordelijk voor de aan hem uitgereikte en door zijn team gebruikte 
trainingsmaterialen. 

• Samen met de teamleider ziet hij er op toe dat de corveewerkzaamheden goed worden 
uitgevoerd in de kleedkamer en dat er geen vernielingen worden aangericht. 
En het schoonmaken en/of verzorgd achterlaten van de kleedkamers zowel bij uit- als 
thuiswedstrijden.  

• Hij houdt zich aan het Normen & Waarden beleid van de club en ziet toe op naleving hiervan 
door de spelers en begeleiding. 

• Hij is bereid om, indien nodig, deel te nemen aan de door hem/haar aangeboden opleidingen. 
Dit in overleg met de technische jeugdcommissie. 

 
Overlegmomenten 

• Hij onderhoudt een goed contact met zijn assistent-trainer(s) en teambegeleider(s). 

• Hij heeft regelmatig overleg met de Technisch Afdelingscoördinator over de trainingen, 
gekozen oefenstof en ontwikkeling van spelers in de desbetreffende leeftijdscategorie. 

• Hij neemt periodiek deel aan vergaderingen uitgeschreven door de Technische 
Jeugdcommissie. 

 
Rol in de organisatie 

• De Trainer legt verantwoording af aan de Technisch coördinator. 

 
Vaardigheden  

• Voor selectieteams minimaal diploma JVT of UEFA C  

• Trainers voor de recreatieve teams hebben affiniteit en ervaring met het training geven. 

• Bereid zijn om trainerscursus te gaan volgen (pupillen / junioren)  

• Leidinggevende en organisatorische capaciteiten.  

• Communicatieve en sociale vaardigheden. 


