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FUNCTIEOMSCHRIJVING 

KV Oostende wil bij de leeftijden U18/U21 vooral inzetten op de doorstroming. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkeling als voetballer. 
Er wordt vooral ingezet op wat een speler moet kunnen voor zijn profiel. De trainer heeft aandacht voor de ontwikkeling van de speler op 
fysiek, mentaal, technisch, attitude en tactisch vlak.  

De trainer staat in voor de veldtrainingen en wedstrijden. Hij overlegt met de visietrainer voor de planning. Hij volgt het jaar- maand- en 
weekprogramma en begeleidt de spelers tijdens de trainingen/wedstrijden volgens de visie van de club. Hij wil zichzelf ontwikkelen als trainer 
om samen met de club stappen vooruit te zetten. Op wekelijkse basis wordt er samengezeten om de werking te bespreken. De trainer staat 
onder leiding van de TVJO en visietrainer. De trainer zorgt dat de visietrainer steeds op de hoogte is van belangrijke beslissingen. 

 

TAKENPAKKET 

 4 trainingen/week (maandag-, dinsdag- en donderdagavond + woensdagmiddag 13u30) 
 2 edufoottrainingen (scholenproject) (maandag- en donderdagmiddag vanaf 15u30) 
 wedstrijden van het team U18 (zaterdagmiddag) + Ondersteuning op thuiswedstrijden U21 (maandagavond na training U18) 
 ondersteuning bij de fysieke testen + opvolging performance 
 3 evaluaties/jaar invullen + bespreken met spelers 
 opstellen van de spelersdoelstellingen (POP en PAP) die gekoppeld zijn aan de evaluaties en deze tussentijds evalueren 
 dagelijks de data vanuit de GPS-trackers bekijken en interpreteren  
 zomerstage met je ploeg 
 aanwezig op evenementen van de club 
 tornooien met de eigen ploeg 
 deelnemen aan algemene trainersvergaderingen 
 interessante spelers doorgeven aan de hoofdscout van de academy 
 spelervolgsysteem (PSD) invullen volgens afspraak met de club 
 1 collectieve videoanalyse per week 
 minimum 2 individuele videoanalyses per week + bespreken met de speler (dit kan eenvoudig door het gebruik van onze GPS 

trackers) 
 wekelijkse teamvergadering U18/U21 op een afgesproken tijdstip met de visietrainer  
 opstellen van trainingen, opvolging werkpunten, videoanalyse met spelers. 
 training geven volgens het tactisch periodiseringsprincipe en dit in functie van de spelprincipes van de club 
 werkt samen met zijn teammanager, collega trainers, visietrainers, physical coach, keepertrainer en TVJO 
 helpt mee op de open testdag voor de leeftijd waar hij coach van is. 
 ondersteunt de scoutingscel. 
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PROFIEL 

 zet de opleidingsvisie, wedstrijdmethodiek, coaching en keuzes in het teken van ‘spelers beter maken’ in plaats van de volgende 
wedstrijd winnen ! 

 diploma (liefst UEFA A) en ervaring met deze leeftijdsgroepen vereist. 
 enthousiaste trainer met inlevingsvermogen voor de leeftijd U18/U21. 
 is positief ingesteld en is een echte teamplayer 
 is gemotiveerd, flexibel en stipt. 
 is communicatief sterk en beantwoordt zijn e-mails van mensen van de club binnen de 24u. 
 draagt zorg voor zijn materiaal 

 

AANBOD 

 werken op eliteniveau met leeftijd U18 en U21 + ondersteuning en begeleiding in je ontwikkeling als trainer. 
 uurrooster wordt in overleg met de kandidaat besproken. Fulltime of parttime wordt bekeken naargelang de kandidaat zijn 

mogelijkheden. Afhankelijk hiervan kan het takenpakket uitgebreid worden. 

 

VERGOEDING 

 de vergoeding wordt besproken tijdens de interviews. 
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