
 
 

Jeugdtrainer 
 
Doel 
Trainen van enkele jeugdteams volgens het jeugdplan.  
 
Positie 
Lid van  Jeugdcategorie 
Rapporteert aan Coördinator jeugdcategorie 
Geeft leiding aan  Trainingsgroep 
 
Verantwoordelijkheden & Taken 
Sportiviteit en respect 

- Zorgen voor een goede sfeer tijdens de trainingen. 
- Bewaken van de waarden en normen binnen de trainingsgroep.  
- Geven van het goede voorbeeld. 

 
Trainingsvoorbereiding 

- Zorgen voor voldoende bezetting van de trainingsgroep. Aanvullen van tekorten en 
regelen van vervangers bij blessures of afwezigheid. 

- Zorgen voor communicatie, planning en regels rond de trainingen. 
- Zorgen voor aanwezigheid van benodigde hulpmiddelen, ballen, hesjes e.d. 
- Voorbereiden van de trainingsopbouw en oefenstof. 

 
Voor de training 

- Op tijd aanwezig zijn en klaarzetten van materialen. 
- Controleren op tijdig en juist omgekleed aanwezig zijn op de training. 
- Kort bespreken van de trainingsopbouw met de groep. 

 
Tijdens de training 

- Uitleggen en (laten) voordoen van oefeningen. 
- Geven van technische en tactische aanwijzingen en instructies, zowel individueel als 

aan de groep. 
- Stimuleren van een actieve deelname en inzet door alle deelnemers. 
- Bijhouden van de tijdsplanning van de training. 
- (Laten) verzorgen van deelnemers wanneer nodig. 
- Zorgen voor orde en veiligheid. 

 
Na de training 

- Controleren op het opgeruimd achterlaten van de sporthal / het sportveld. 
- Evalueren van de training, bepalen van verbeterpunten. 

 
Wedstrijden 

- Contact onderhouden met de jeugdcoaches over wedstrijden, trainingen en spelers. 
- Regelmatig kijken bij de wedstrijden. 
- Bevorderen van de aansluiting van training op coaching en vice versa. 

 
Vertegenwoordiging trainingsgroep  

- Eerste aanspreekpunt zijn voor en contact onderhouden met ouders en leden van de 
trainingsgroep, bespreken en (mede) oplossen van problemen. 

- Deelnemen aan trainer/coach besprekingen, technisch overleg, ouderavonden e.d. 
- Contact onderhouden met de categorie coördinator van de jeugdcommissie. 
- Adviseren over teamindelingen. 

 
   

 



 
Bevoegdheden 
Aanspreken van leden van de trainingsgroep op ongewenst/onsportief gedrag. Corrigerend 
optreden ter bevordering van de inzet op en kwaliteit van de trainingen. 
 
Competenties 

- Handbalkennis en -vaardigheid (o.b.v. ervaring en/of trainerscursus) 
- Leidinggeven en communiceren 
- Oog voor teamdynamiek en sportiviteit 

 
Functie-eis 

- Verklaring Omtrent het Gedrag 
 
 


