Voetbal Vlaanderen organiseert voetbal, futsal en minivoetbal in Vlaanderen en wil elk individu de kans bieden om
in het voetbal actief te zijn. Als speler, maar ook als coach, ouder, scheidsrechter, bestuurslid, vrijwilliger, … We
trachten een maximale spelbeleving te koppelen aan een maximale ontwikkeling, aan een kwalitatieve omkadering
en aan een voetbalsport die ethiek uitademt. We geloven sterk in de sociale kracht van voetbal. Als grootste
sportfederatie in Vlaanderen willen we laagdrempelig zijn en blijven. Onze ambitie is om als een referentiefederatie
in Vlaanderen, België én Europa beschouwd te worden.
VACATURE
Voetbal Vlaanderen werft binnen haar Sporttechnisch Departement een Manager Coach Education aan. Dit is een
voltijdse functie met werkplaats in Brussel (Houba de Strooperlaan 145 1020 Brussel). De indiensttreding is indien
mogelijk voorzien vanaf 1 januari 2018.
De Manager Coach Education vormt een belangrijke schakel in enerzijds de inhoudelijke invulling en organisatie van
de trainersopleidingen in het veldvoetbal, futsal en minivoetbal en in anderzijds de begeleiding (mentorship) van de
lesgevers topsport in de topsportscholen. De maandelijkse verhouding van de tijdsbesteding tussen beide
opdrachten is variabel naar gelang het tijdstip binnen een voetbalseizoen en de evolutie met betrekking tot “coach
the coach” binnen het Technisch Departement van Voetbal Vlaanderen.
FUNCTIE
1. Trainersopleidingen
Algemene taak trainersopleidingen
Onder leiding van het hoofd van het Sporttechnisch Departement stel je jaarlijkse actieplannen op voor wat betreft
de trainersopleidingen in Vlaanderen.
Je beheert de trainersopleidingen die door Voetbal Vlaanderen in samenwerking met VTS (basisopleidingen) of door
Voetbal Vlaanderen apart (specifieke opleidingen) worden georganiseerd, zijnde:

Basisopleidingen Voetbal Vlaanderen – VTS

Specifieke opleidingen Voetbal Vlaanderen

Voor de veldvoetbaltrainers:

• Keepertrainer niveau 1 (jeugd) (36u)
• Keepertrainer niveau 2 (seniors) (36u)
• TVJO-amateur niveau 1 (gewestelijk en
provinciaal (36u)
• TVJO-amateur niveau 2 (interprovincial) (64u)
• Physical trainer niveau 1 (jeugd) (36u)
• Physical trainer niveau 2 (seniors) (36u)
• Talentscout (16u)
• Mental coaching niveau 1 (jeugd) (20u)
• Mental coaching niveau 2 (seniors) (20u)

•
•
•
•

Initiator - getuigschrift C (60u)
Instructeur B - getuigschrift B (71,5u)
Trainer B - UEFA B (131,5u)
Voortraject Trainer A – UEFA A (59u - inclusief
module 1 Trainer A – UEFA A)
• Trainer A - UEFA A (Seniors + Elite Jeugd) (370u,
exclusief module 1)
Voor de indoor- en FUTSAL-trainers:
• Initiator- getuigschrift C indoorvoetbal (24u)
• Instructeur B - getuigschrift B indoorvoetbal
(71,5u)
• UEFA-B Futsal (151u)
Voor de begeleiders van G-voetbal:
• Getuigschrift “begeleider G-voetbal”(17u)

Specifieke taken trainersopleidingen









Je vertegenwoordigt Voetbal Vlaanderen als Directeur Sportkaderopleidingen in de VTS-denkcel.
Je ontwikkelt nieuwe opleidingsinhouden voor de basisopleidingen en specifieke opleidingen.
Je organiseert de opleidingen gegeven in Vlaanderen (lerarenkorps, centra en uurroosters).
Je beheert de Nederlandstalige syllabi van de verschillende opleidingen georganiseerd door Voetbal
Vlaanderen.
Je organiseert halfjaarlijks op inhoudelijk vlak de docentenbijscholing (juni en januari).
Je creëert een docentenpool en begeleidt nieuwe docenten.
Je organiseert jaarlijks het internationaal colloquium en tweejaarlijks het indoorcolloquium voor Voetbal
Vlaanderen.
Je organiseert bijscholingen en workshops voor gediplomeerde trainers.

2. Mentorship lesgevers topsportschool
Algemene taak mentorship lesgevers topsportschool:
Onder leiding van de Technisch Directeur Topsport sta je in voor de begeleiding (mentorship) van de lesgevers
topsport in de topsportschool volgens de nieuwste inzichten binnen “to coach the coach”.
Specifieke taken mentorship lesgevers topsportschool:




Je hebt een adviserende stem bij de rekrutering van de lesgevers aan de 5 Vlaamse topsportscholen.
Je begeleidt en evalueert deze lesgevers (to coach the coach).
Je organiseert opleidingsdagen, opstart- en coördinatievergaderingen topsport (in juni, augustus en december)
voor deze lesgevers.

PROFIEL

















Je kan medewerkers motiveren en coachen.
Je kan projecten plannen en leiden.
Je kan in een team werken maar ook autonoom een project uitwerken.
Je bent sociaal en communicatief.
Je past je vlot aan aan nieuwe situaties en bent flexibel.
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid.
Je bent creatief.
Je bent resultaatgericht.
Je bent nauwkeurig en snel van handelen.
Je hebt praktijkgerichte informatica kennis.
Je hebt affiniteit met en bent gelinkt aan voetbal.
Je hebt bij voorkeur ervaring als voetbaltrainer in het jeugd- en senioresvoetbal
Je hebt bij voorkeur ervaring als docent trainersopleidingen voetbal
Je hebt bij voorkeur een master opleiding gevolgd (pedagogisch diploma).
Je bent in het bezit van een UEFA A diploma.

AANBOD




Een voltijdse job (37 u/week) bij de grootste sportfederatie van Vlaanderen door middel van een vast contract
of via een detachering Ministerie van Onderwijs (indien vast benoemd in het onderwijs)
Vaste werkplaats in Brussel
Een leidinggevende functie binnen een enthousiast team in een moderne werkomgeving

INFORMATIE
Voor alle informatie aangaande deze functie kan je Bob Browaeys per e-mail (bob.browaeys@voetbalvlaanderen.be)
contacteren.
KANDIDATUUR
Geïnteresseerd? Gelieve jouw kandidatuur naar Bob Browaeys per e-mail (bob.browaeys@voetbalvlaanderen.be) te
sturen en dit uiterlijk op 12 december 2017.

