INFORMATIE HOOFD
JEUGD OPLEIDINGEN

FUNCTIE OMSCHRIJVING
Wat kan men van HJO verwachten.

Steeds meer verenigingen
willen de jeugdopleiding
verbeteren omdat de
jeugdleden en ouders kwaliteit
verlangen, ook bij Excelsior.
Om de door stroming te
waarborgen is een
gestructureerde jeugdopleiding
onmisbaar.
De Hoofd opleidingen draagt
bij dat jeugdtrainers en jeugd
leiders op een gerichte wijze
de jeugdspelers op leiden op
een manier die past binnen het
beleid van de vereniging.
De HJO is/word opgeleid in het
ondersteunen, scholen en
begeleiden van jeugdkader.
Dit op een planmatige en
gestructureerde wijze het
technisch (jeugdbeleid) te
ontwikkelen, te implementeren
en te bewaken.

Hoofdopleidingen
Peter Barten
E-Mail Peter.Barten@live.nl

. Conformeert zich aan het technisch beleid van de club.
. Aanspreekpunt voor de jeugdtrainers op voetbaltechnisch vlak.
. Zorgt voor een RODE DRAAD met volledig uitgewerkte
maandthema-trainingen afgestemd op leeftijd en niveau.(toekomst)
. Zorgt voor een techniek leerplan voor de jeugdtrainers van de
jongste jeugd.
. Zorgt voor jeugdkeepersleerplan voor de opleiding van de
jeugdkeepers
. Zorgt voor communicatie en afstemming met alle geledingen.
. Zorgt voor een vereniging brede werkwijze
. Interne scholing jeugdtrainers/leiders
. Maatwerk is het vertrekpunt

OPLEIDING
Op dit moment ben ik bezig met de opleiding bij de KNVB. Duur 1
Jaar. Deze opleiding bestaat uit 3 opdrachten. PVB 1- 2 en 3. PVB 1
staat voor analyse sterke en ontwikkelingspunten van de jeugd
afdeling. PVB 2 uitvoeren van het jeugdvoetbal beleid en PVB 3
kaderbeleid. PVB 1 heb ik afgesloten op 18 December, daar zijn de
ontwikkeling punten gepresenteerd aan het Bestuur en zijn goed
gekeurd. In de Maand Februari worden 3 punten geïmplementeerd,
Leeftijdskenmerken en doelstelling van de leerfase, speel formatie.
Wat later training en wedstrijd voorbereiding, uitvoering en evaluatie
en begeleiding trainers hierin. Allemaal met het doel om een betere
speler en trainer te worden met uiteraard het belangrijkste met veel
voetbal plezier. Het maakt bij Excelsior niet uit of je in het 1e of 2e
jeugdteam zit, ze krijgen allemaal dezelfde opleiding en of
ondersteuning op hun eigen niveau. Wat brengt het ons: Een betere
voetbalopleiding op elk niveau, betere trainers met meer
zelfvertrouwen en plezier. Eenduidigheid in de manier van trainen.
Duidelijke visie. Gelijke kansen met betrekking tot opleiding voor alle
spelers. Spreken allemaal dezelfde taal. En professionaliteit.

We zijn reeds op de goede weg met zeer enthousiaste en gemotiveerdere mensen, het zal nog wat tijd en
energie kosten om te komen waar we heen willen. Daar is iedereen voor nodig, ouders, spelers, trainers,
leiders, bestuursleden, sponsors, vrijwilligers en alle ander kader. Heeft u vragen en of opmerkingen neem
gerust contact me mij op. Wilt u helpen bij deze mooie uitdaging dan wij zien uw graag komen.

