
Vacature trainer / coach (m/v) JO9 SDO Bussum  

De visie op het opleidings- en leerklimaat is een zeer belangrijke leidraad waaraan je als trainer / coach je 
commitment geeft.  

“Om de kinderen te leren voetballen moeten ze in de gelegenheid gebracht worden om te kunnen voetballen en 
waar ze uitgedaagd worden om fouten te maken, fouten te herkennen en fouten te herstellen. Bewustwording of 
zelfregulatie wordt enorm gestimuleerd. De trainer brengt of creëert voortdurend situaties waarin spelers veelal 
impliciet komen in situaties en coacht/begeleidt op individueel niveau zodat iedere speler zijn ontwikkelingsniveau 
behaald/nastreeft.”  

Je bent verantwoordelijk voor de spelers/ speelsters uitkomend in de leeftijd onder 9 en bent in staat om in grote 
mate van objectiviteit te beoordelen, te observeren en teamindelingen te realiseren. Samen met je ondersteunend 
en/ of assistent trainers verzorg je 2x per week een gebalanceerd en passend aanbod in oefenstof voor de 
spelers/ speelsters uitkomende in de leeftijd onder 9. De focus ligt hierbij op het vergroten van de (basis) 
technische vaardigheden van het voetballen en dit wordt aangeboden in passende spelvormen.  

SDO streeft naar het bieden van gelijke(re) kansen aan zijn leden en derhalve zal iedere speler gelijkwaardig 
trainen, zelfde oefenstof, zelfde coaching en begeleiding. Als hoofdtrainer ben jij dan ook verantwoordelijk voor 
het maken van iedere training, deze voor te bereiden en te delen met de ondersteunende (assistent) trainers.  

SDO heeft voor iedere leeftijd een jaarplanning gemaakt welke als leidraad geldt en welke gevolgd dient te 
worden door de hoofdtrainer onder 9.  

Vereisten:  

• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als trainer/ coach met de leeftijd onder 8, onder 9 of onder 10. 
• Je bent in het bezit van een geldige VOG verklaring. 
• Je bent in het bezit van een trainersdiploma, pupillentrainer of hoger. 
• Je bent tenminste beschikbaar op de dinsdag- en donderdag van 17.00 uur tot 18.00 uur (trainingstijden) 

en bij voorkeur ook op de zaterdag.  

Verwachtingen:  

Je bent sterk in het pedagogisch handelen met de leeftijden onder 8, onder 9 en onder 10. 
Je kan goed samenwerken met de ondersteunend-, assistent-trainers, assistent hoofdopleiding en hoofd 
opleiding. Je bent creatief en dit uit zich in aangeboden oefenstof.  

Wat mag je van ons verwachten?  

Een passende financiële vergoeding.  
Een uitstekende accommodatie en bijhorend pallet aan materialen (Bij) Scholingsmogelijkheden. 

Procedure  

Wij nodigen alle kandidaten uit voor een gesprek. Indien mogelijk persoonlijk, anders via MS Teams. 
Tijdens dit gesprek horen wij graag de beweegredenen om bij SDO aan de slag te gaan, maar voor ons is het 
veel belangrijker om de kandidaat beter te leren kennen en een eerste gelegenheid te geven voor het stellen van 
vragen. In een eventueel tweede gesprek gaan wij meer de inhoud in van het geven van training en het coachen 
van deze leeftijdsgroep. Bij het tweede gesprek zal naast de HO ook een andere jeugdtrainer aanwezig zijn. 
Een derde gesprek is een formaliteit en is afrondend.  

Interesse of meer informatie?  

Roberto Tessaro, Hoofd Opleiding SDO Bussum  
hjo@sdobussum.nl  


