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INLEIDING  
 
Kleine Sluis is een sportvereniging in Anna Paulowna, gemeente Hollands Kroon. In de 
vereniging zijn een aantal sportdisciplines ondergebracht, waaronder veldvoetbal, handbal en 
zaalvoetbal. De laatste jaren heeft de vereniging zich ontwikkeld tot een middelgrote vereniging 
met een regionale functie.  
 
Door de laatste jaren sterk toegenomen mobiliteit en verbeterde mogelijkheden om vrije tijd te 
besteden dient de vereniging een sterk toegevoegde waarde te hebben voor de leden. Dit 
betekent dat er zowel aan de clubbeleving als aan de individuele beleving van de sport invulling 
dient te worden gegeven.  
 
Het Jeugdvoetbal Beleidsplan is de uitwerking van de doelstellingen die gericht zijn op de 
technische uitvoering van de doelen gesteld in het Jeugdvoetbal Beleidsplan welke fungeert als 
leidraad. Dit is in een afzonderlijk document. 
 
Een plan werkt alleen als er uitvoering aan wordt gegeven, waarbij belangrijk is dat een ieder die 
daaraan zijn of haar bijdrage levert voor dezelfde doelstellingen gaat en bereid is samen te 
werken om deze te bereiken. Daarbij past een proactieve houding en de bereidheid om van 
elkaar te leren. Bij elke rol past weer een ander profiel van kennis en vaardigheden. 
Taakduidelijkheid en rolvastheid is hierin een belangrijk gegeven.   
 
Dit JVBP is een werkdocument. De werking zal tijdens de technische staf vergadering 
geëvalueerd worden en eventueel worden bijgesteld. De input van leiders en trainers wordt via 
de Hoofdjeugdopleidingen (HJO) gewaardeerd. Eventuele wijzigen delen wij met leiders en 
trainers via de L&T vergaderingen en via de website. 
 
Proces 
December 2017  Opdracht vanuit jeugdcommissie opstellen nieuw JVBP 
Januari 2018  Doornemen bestaand beleid en voorbereiden 
8 februari 2018 Eerste vergadering 
15 februari 2018 Tweede vergadering 
 
18 april 2018  Definitieve versie vastgesteld in vergadering technische staf 
20 april 2018  Terugkoppeling van beleid in L&T vergadering 
Mei 2018  Implementatie JVBP in jeugdafdeling veldvoetbal 
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HOOFDSTUK 1 DOELSTELLINGEN 
 
 
1.1 Doelstelling Jeugdvoetbal Beleidsplan 

  

Dit Jeugdvoetbal Beleidsplan dient als leidraad voor alle jeugdleiders- trainers en spelers. 

Doelstelling hierbij is het ontwikkelen (beter leren voetballen) van jeugdspelers op ieders niveau. 

Wij streven naar een sportklimaat waarbij plezier, respect en de sportieve ambitie zo goed als 

mogelijk wordt nagestreefd. 
 

Voor de selectieteams O19-1, O17-1, O15-1, O13,1, O11-1 en O9-1 is het streven, op een zo 

hoog als mogelijk niveau te ontwikkelen/presteren met als uiteindelijk doel opleiden voor en 

doorstromen naar de selectie ’Zondag 1 en 2’. Ook hierbij geldt dat wij streven naar plezier en 

respect. 
 
 
1.2 Doelstelling per leeftijdscategorie 

 
• O6-O7  - leren beheersen van de bal 

• O8-O9  - doelgericht leren handelen met bal 

• O10-O11 - leren samen doelgericht te spelen 

• O12-O13 - leren spelen vanuit een basistaak 

• O14-O15 - afstemmen basistaken binnen een team 

• O16-O17 - spelen als een team 

• O18-O19 - presteren als team in de competitie 
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HOOFDSTUK 2 KWALIFICATIES, KNVB OPLEIDING/SCHOLING 
 
 
2.1 Kwalificaties Kaderleden 
 
Hoofdjeugdopleidingen (HJO) 
 

• HJO  - UEFA C TRAINER – COACH (TCIII of hoger) 
 
Hoofdjeugdtrainers (HJT’s) of selectietrainers 
 

• O19-1  - Juniorentrainer of hoger 
• O17-1  - Juniorentrainer of hoger 
• O15-1  - Juniorentrainer of hoger 
• O13-1  - Juniorentrainer of hoger 
• O11-1  - Pupillentrainer of hoger 
• O9-1  - Pupillentrainer of hoger 

 
 
2.2 Kwalificaties Jeugdtrainers 
 

Alle trainers dienen bij voorkeur deel te nemen aan interne cursussen aangeboden door de 
Hoofdjeugdopleidingen (HJO) en/of te beschikken over een KNVB Pupillentrainer, Juniorentrainer 
diploma, conform doelstelling Jeugdvoetbal Beleidsplan (JVBP) 
 
 
2.3 Kwalificaties Jeugdleiders 
 

Alle leiders dienen bij voorkeur deel te nemen aan interne cursussen aangeboden door de 
Hoofdjeugdopleidingen (HJO) en/of te beschikken over een KNVB Pupillentrainer, Juniorentrainer 
diploma, conform doelstelling Jeugdvoetbal Beleidsplan (JVBP) 
 
 
2.4 Opleiding/scholing 

 
vv Kleine Sluis stimuleert en draagt graag bij aan het ontwikkelen van trainers, dit kan in de vorm 
van interne cursus avonden/bijeenkomsten aangeboden door de Hoofdjeugdopleidingen (HJO) of 
via de KNVB. 
 
De Hoofdjeugdopleidingen (HJO) beslist wie in aanmerking komt om een cursus/opleiding te 
volgen via de KNVB op basis van geschiktheid en draagt dit voor aan de Jeugdcommissie (JC) 
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HOOFDSTUK  3 TEAMINDELING EN SELECTIEBELEID 
 
3.1 Visie/procedure 
 

Zoals eerder vermeld dient elk kind te spelen op het niveau dat bij hem/haar past. Dit niet 
uitsluitend op voetbaltechnisch niveau, maar tevens op het sociale niveau. Denk hierbij aan 
opkomst, motivatie, coachbaarheid. De verschillen in zowel lichamelijke- als geestelijke 
ontwikkeling kunnen binnen dezelfde leeftijdscategorie behoorlijk uiteen lopen. 
 
Belangrijk is om de selectie te laten geschieden door hen die daar een goede kijk op hebben. Dit 
betekent dat de gehele jeugd per leeftijdscategorie dient te worden beschouwd om een gewogen 
beslissing te kunnen nemen omtrent de teamindeling. 
 
De teamindelingen zullen vanuit dit oogpunt elk jaar ‘opnieuw’ gedurende het seizoen bekeken, 
beoordeeld en uiteindelijk samengesteld worden. Hiermee wordt een klimaat gecreëerd waarbij 
het niet vanzelfsprekend is dat je het nieuwe seizoen ‘weer’ in de selectie of hetzelfde team zit. 
 
Daarnaast zullen de kinderen de laatste 2 weken van het lopende seizoen doorschuiven naar de 
leeftijdscategorie gericht op het nieuwe seizoen dit om alvast te wennen aan de nieuwe 
omstandigheden (Veld grootte, aantal spelers/tegenstanders formaat doelen, spelregels etc.) 
 
Deze verantwoordelijkheid valt onder de Technische Jeugd Commissie (TC). 
 
De TC is samengesteld uit: 

 

 Hoofdjeugdopleidingen (HJO)   - Geeft leiding aan TC 
 

 Hoofdjeugdtrainer O18-O19     - geeft oordeel over de O18-O19 
 Hoofdjeugdtrainer O16-O17     - geeft oordeel over de O16-O17 
 Hoofdjeugdtrainer O14-O15     - geeft oordeel over de O14-O15 
 Hoofdjeugdtrainer O12-O13     - geeft oordeel over de O12-O13 
 Hoofdjeugdtrainer O10-O11     - geeft oordeel over de O10-O11 
 Hoofdjeugdtrainer O7-O9    - geeft oordeel over de O7-O9 

 
 Keeperstrainer O13-O19    - geeft oordeel over de keepers 
 Keeperstrainer O7-O11    - geeft oordeel over de keepers 

 
De Hoofdjeugdopleidingen (HJO) geeft leiding aan de selectievergadering en geeft oordeel/visie  
over de gehele jeugd van zijn/haar leeftijdscategorie i.s.m. Hoofdjeugdtrainers (HJT’s). 
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3.2 Selectiecriteria 
 

Elk kind heeft recht op voetbalplezier en –ontwikkeling. Daarbij staat centraal dat elk individu een 
niveau nodig heeft waarop keuzes uitdagend zijn en er balans is tussen lukken en mislukken. Dit 
betekent voor de teamindelingen dat een ieder zoveel als mogelijk op zijn/haar eigen niveau 
wordt ingedeeld. Daarnaast is de aanwezigheid van leeftijdsgenoten belangrijk. 
 
Met dit gegeven wordt de selectie doorgevoerd van hoog tot laag. Dit betekent dat, afhankelijk 
van het aantal teams in een bepaalde leeftijdscategorie, er sprake is van één of twee 
selectieteams. De teams daaronder spelen dan recreatief, uiteraard wel om met plezier te 
ontwikkelen. 
 
De Hoofdjeugdtrainer (HJT) kan waar nodig i.o.m. de Hoofdjeugdopleidingen (HJO) per 
leeftijdscategorie de selectie krap neerzetten, zodat het mogelijk is om vanonder af aan te vullen. 
Hiermee wordt een klimaat gecreëerd waarbij het niet vanzelfsprekend is dat je in de selectie zit.  
Elke speler zal zich moeten blijven bewijzen door zowel wedstrijd als trainingsopkomst. Voor elk 
kind blijft het daardoor mogelijk zich zodanig te onderscheiden dat dit  ook gehonoreerd kan 
worden. De selecties zitten hierbij dus niet op slot. 
 
Beoordelingscriteria en -kenmerken 

De Hoofdjeugdtrainer (HJT) i.s.m. de Hoofdjeugdopleidingen (HJO), dient een teamindeling te 
maken op basis van objectieve criteria. Hieronder de criteria die als leidraad gelden t.a.v. 
selectiebeleid. 
 
Spelgericht 
 

 Voetbalhandelingen in aanvallen 
 Voetbalhandelingen in verdedigen 
 Voetbalhandelingen in omschakelen 
 Staat open voor feedback 
 Leert voetbalhandelingen snel aan 

 Laat progressie zien op verbeterpunten 

Gedrag 
 

 Trainingsopkomst 
 Inzet bij wedstrijd en training 
 Samenwerking in team 
 Omgang winst en verlies 
 Reactie op beslissingen scheidsrechter en stafleden 

 Respect voor de tegenstander 
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3.3 Betrokkenen bij teamindeling en selectiebeleid 

 Hoofdjeugdtrainer van de betreffende leeftijdscategorie + stafleden 
 Hoofdjeugdopleiding (HJO) van de betreffende leeftijdscategorie 

 Technische Jeugdcommissie (TC) 

 
3.4 Activiteiten en middelen om te selecteren 

 Competitie, Beker, - Oefenwedstrijden 
 Trainingen 
 Toernooien (extern of intern, kleine voetbalvormen) 
 Overleg met Hoofdjeugdtrainer van die specifieke leeftijdscategorie 
 Gesprekken met spelers, indien noodzakelijk 
 Mogelijkheid om vanaf januari talentvolle selectiespelers alvast mee te laten draaien in 

selectie leeftijdscategorie daar boven (1x per week met als hoofddoel extra uitdaging) 

3.5 Keepers 

Onder keepers vallen spelers die de aangeboden keeperstrainingen volgen bij vv Kleine Sluis. 

 Voor alle selectieteams (O19/17/15/13/11/9) geldt: ‘vaste keeper’ 
(indien aanwezig en van het gewenste niveau) 

 Voor de overige teams in de leeftijdscategorie O8 t/m O11 geldt: ‘rouleren’. 
(indien geen vaste keeper of meerdere (vaste) keepers aanwezig zijn) 

 Voor de overige teams in de leeftijdscategorie O12 t/m O19 geldt: ‘rouleren’ 
(indien geen vaste keeper of meerdere (vaste) keepers aanwezig zijn) 

 Vaste keepers worden verdeeld over de aanwezige teams binnen de leeftijdscategorie 
(indien mogelijk 1 keeper per team, afhankelijk van het niveau) 

 Vaste keepers kunnen ‘dispensatie’ aangeboden krijgen door betrokkenen 3.6. 
(indien er vaste keepers gewenst zijn in de leeftijdscategorie er boven/onder en om deze 

keepers de mogelijkheid te bieden te blijven keepen) 

3.6 Betrokkenen bij keepersindeling en bijbehorende selectiebeleid  

 Hoofdjeugdtrainer van de betreffende leeftijdscategorie 
 Hoofdjeugdopleiding (HJO) van de betreffende leeftijdscategorie 
 Keeperstrainer van de betreffende leeftijdscategorie 

 

Communicatie/presentatie nieuwe teamindelingen 

Half juni (na overleg en bevestiging van de TC) wordt de teamindeling van alle 
leeftijdscategorieën kenbaar gemaakt via de website.
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HOOFDSTUK 4 TEAMBEGELEIDING  

De Hoofdjeugdopleidingen (HJO), de Hoofdjeugdtrainers (HJT’s) en de keeperstrainers vormen 
gezamenlijk de Technische Jeugdcommissie (TC), waarin aandacht wordt geschonken aan de 
trainingsdoelstellingen, de "eventuele" problemen/uitdagingen en de leerstof. 
 
Elk seizoen, nadat de functioneringsgesprekken met Hoofdjeugdtrainers (HJT’s) en de 
teamindelingen bekend zijn, worden voor alle teams door de Hoofdjeugdtrainers (HJT’s) van de 
betreffende leeftijdscategorie Jeugdleiders en/of trainers gezocht en ingedeeld op basis van het 
JVBP waar nodig kan de hulp van de Hoofdjeugdopleidingen (HJO) ingeroepen worden. 
 
 
4.1 Trainingen 
 

Wij werken vanuit een voetballeerplan middels een jaarplanning per leeftijdscategorie welke de 
Hoofdjeugdopleidingen (HJO) verzorgt/aanbied, coördineert,  implementeert en bewaakt 
gezamenlijk met de Hoofdjeugdtrainer (HJT) binnen alle leeftijdscategorieën. 
 
Een zeer belangrijk aspect van het trainen met de jeugd is dat er sprake is van een verticale 
trainingsopbouw. Dat wil zeggen dat de oefenthema’s vanuit een voetballeerplan hetzelfde zijn 
en als een rode draad door alle leeftijdscategorieën lopen (opgedeeld van O7 t/m O13 en O15 
t/m O19). De ‘oefenstof’ voor de verschillende leeftijdscategorieën behoeft uiteraard niet 
hetzelfde te zijn. Hierbij dient expliciet  rekening gehouden te worden met niveau, vaardigheid, 
talent, en beleving (top of gemiddeld). 
 
Voor de jeugdkeepers wordt de training verzorgd door een bij voorkeur KNVB gediplomeerde 
keeperstrainer volgens de voetbalvisie en opleidingsvisie binnen vv Kleine Sluis. 
 
 
4.2 Wedstrijden 
 

De wedstrijd is de toetssteen om het geleerde van alle oefenvormen en trainingsinhoud te 
beoordelen. De doelstelling hierbij is ontwikkeling van alle spelers. Dit betekent dat het zeer 
belangrijk is dat een ieder zoveel als mogelijk op zijn/haar eigen niveau is ingedeeld. Hierbij 
geldt: ‘Kampioen worden is leuk’, laatste worden (vaak) niet!!! Ons streven is om alle team 
minimaal middenmoot te laten spelen, dit geeft aan dat er weerstand is en dat is essentieel om 
tot ontwikkeling te komen. 
 
De verschillende speelwijze per leeftijdscategorie (O7, 4 tegen 4), (O9 t/m O10, 6 tegen 6), (O11 
t/m O12, 8 tegen 8) en (O13 t/m O19, 11 tegen 11)  worden vanuit de Hoofdjeugdopleidingen 
(HJO) beschikbaar gesteld aan alle leiders. Gezamenlijk met de Hoofdjeugdtrainers (HJT’s) 
worden deze bewaakt en waar nodig extra ondersteund. 
 
De Hoofdjeugdtrainers (HJT’s) in overleg met de Hoofdjeugdopleidingen (HJO) bepalen en 
bewaken de klasse indeling van de verschillende teams. Hierbij is het streven om met de 
selectieteams (JO9-1, JO11-1, JO13-1, JO15-1, JO17-1 en JO19-1) minimaal 1ste klasse te 
spelen, het team wat daarop volgt maximaal 2 klasse lager. 
 



  
  
 

 

 

Jeugdvoetbal Beleidsplan vv Kleine Sluis 2018-2022 12 december 2018 

4.3 Begeleiden van jeugdspelers 

Door voor elk team een doorlopende leerlijn te hanteren, is de trainer zich bewust van de 
voorwaarden waaronder spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen en gemotiveerd zijn. 

Daarbij moet de coach zorgen voor: 

 Voldoende structuur 
Belangrijke voorwaarde is dat de omgeving structuur biedt en er duidelijke afspraken 
gemaakt worden. Bij een veilige omgeving hoort ook dat kinderen fouten mogen maken. 
Hij/ zij moet nog heel veel leren van voetballen maar ook hoe je met elkaar om gaat. 
 

 Een positieve benadering 

Om plezier te beleven is naast een veilige basisomgeving een positieve benadering en 
succesbeleving nodig. Een positieve benadering betekent dat de jeugdspeler positief 
gestimuleerd wordt bij alles wat hij/ zij doet en complimenten krijgt voor de inzet. 
 

 Individuele aandacht: gezien en gekend worden 

Interesse in de mens en de persoon achter de voetballer, probeer een positief 
contact/band op te bouwen waar vertrouwen en veiligheid voorop staat. 
 

 Ruimte voor eigen initiatief en zelf keuzes maken 
Jeugdspelers ontwikkelen zich optimaal binnen een veilige omgeving waar de speler 
plezier beleeft en handelingen zelf uit kan proberen en keuzes kan maken. 
 

 Succesbeleving mogelijk maken 

Succesbeleving ervaart de speler als hij/ zij merkt dat je door te oefenen en inzet te tonen 

beter kunt worden en dat ook gezien en erkend wordt. 

Een begeleiding met de doorlopende leerlijn als leidraad is van belang omdat jeugdspelers op 
zowel voetbaltechnisch, tactisch als sociaal-emotioneel gebied grote ontwikkelingen doormaken. 
Een doorlopende leerlijn biedt de leiders/trainers op elke leeftijdscategorie houvast. 

Ook zijn er veel praktische teamafspraken te maken, zoals: 

 Wat zijn de afspraken over op tijd komen, het afmelden en vervoer? 
 Welke afspraken gelden voor het gebruik van kleding, ballen en andere materialen? 
 Welke voetbalafspraken maken (denk aan het wisselbeleid, doelen?) 
 Gedragsafspraken: hoe gaan we met elkaar om? 

Om dit in goede banen te leiden is het verplicht binnen vv Kleine Sluis afspraken te maken met 
alle teams op basis van vraagstelling via het hiervoor beschikbare afsprakenformulier. Dit gebeurt 

vooraf aan het seizoen en wordt begeleid door de Jeugdleiders/trainers van de betreffende team. 

 


