
DATA KNVB VOETBALKAMPEN 2017:

KNVB VOETBALKAMPEN IS OP ZOEK NAAR GEDIPLOMEERDE HOOFDTRAINERS

Het KNVB Voetbalkampen seizoen 2017 staat voor de deur! Na de vele en enthousiaste reacties van de deelnemers en 

ouders, zal het nieuwe seizoen anders en grootser worden aangepakt om het daverende succes van de vorige editie 

voort te zetten. Het streven is om zoveel mogelijk jongens en meisjes, wel of geen lid van een voetbalvereniging, 

een onvergetelijke voetbalvakantie te bezorgen op de hypermoderne KNVB Campus!

Volgend jaar vindt de aftrap van de KNVB Voetbalkampen plaats in de meivakantie, bieden we vervolgens 6 

weken lang de KNVB Voetbalkampen aan in de zomervakantie en sluiten we het seizoen af in de herfstvakantie. 

Een voetbalvakantie waar voetballiefhebbers tussen de 8 en 15 jaar vier uur per dag trainen als Oranje, meedoen 

aan toffe animatieprogramma’s, mooie prijzen winnen en nog veel meer. Daarbij hebben ze ook nog eens de 

mogelijkheid om gedurende de week te blijven slapen in de speciaal ingerichte KNVB Voetbalkampen slaaplocatie 

met (nieuwe) vriendjes en vriendinnetjes! 

Meivakantie   (3-daags kamp, maandag t/m woensdag) 

   24 t/m 26 april 2017

Zomervakantie   (5-daags kamp maandag t/m vrijdag)

   10 juli t/m 18 augustus 2017

Herfstvakantie   (3-daags kamp, maandag t/m woensdag)

   16 t/m 18 oktober 2017

Ben jij minimaal TC II of TJC III gediplomeerd en stuur je graag mensen aan op en buiten het voetbalveld? Dan zijn 

wij op zoek naar jou! De KNVB Voetbalkampen zoekt enthousiaste gediplomeerde voetbaltrainers die tijdens de 

zomervakantie in 2017, samen met 96 kinderen en 8 trainers per week, minimaal 2 weken als KNVB Voetbalkampen 

Hoofdtrainer willen fungeren. 

Je wilt kinderen en voetbaltrainers ontwikkelen, maar vindt plezier maken en het creëren van een hecht team 

eigenlijk nog wel belangrijker. Je vindt het leuk om de leiding te hebben op en buiten het trainingsveld, waarbij 

je de KNVB Voetbalkampen Trainers en Begeleiders aanstuurt. Ook fungeer je als organisator, gangmaker en 

entertainer. Naast het organiseren en bewaken van het trainingsprogramma organiseer je ook animatieactiviteiten 

als het penaltybokaal en het POP plan. 

De KNVB Voetbalkampen vinden in 2017 weer plaats op vernieuwde KNVB Campus in Zeist, waarbij we in iedere 

bovenstaande week dag- en slaapkampen aanbieden. Als hoofdtrainer ben je het verlengstuk tussen de organisatie 

en de trainers en ben je samen met de trainers het uithangbord van de KNVB Voetbalkampen. Je fungeert als 

eerste aanspreekpunt voor ouders, en zorgt dat iedereen het naar zijn/haar zin heeft. Als hoofdtrainer van de 

KNVB Voetbalkampen blijf je verplicht overnachten om het maximale contact met alle trainers te onderhouden.

KNVB VOETBALKAMPEN HOOFDTRAINER (M/V)

VACATURE



1. PEDAGOGISCH STERK

2. DIDACTISCH STERK

3. STIMULEREN VAN LEREN

4. TEAMPLAYER

5. STERK IN COMMUNICATIE EN PRESENTEREN

6. ORGANISATIEGERICHT AANSTUREN

Tijdens de KNVB Voetbalkampen willen we alle voetballende jongens en meisjes een onvergetelijke week bezorgen 

samen met de leukste en beste trainingsstaff van Nederland. Je bent daarom:

Je werkt als hoofdtrainer met het trainingsprogramma dat vooraf is gemaakt in samenwerking met afdeling Voetbal 

van de KNVB. Hierbij is het zeer belangrijk dat dit als rode draad geldt voor de KNVB Voetbalkampen. Je bewaakt 

de organisatie en past aan waar nodig. Je houdt rekening met verschillende leeftijdscategorieën en niveaus en 

zorgt voor duidelijkheid in de organisatie zowel op als rond het veld. Je durft in te springen waar nodig en trainers 

aan te spreken op verbeterpunten. 

Je werkt als hoofdtrainer met het trainingsprogramma dat vooraf is gemaakt in samenwerking met afdeling Voetbal 

van de KNVB. Hierbij is het zeer belangrijk dat dit als rode draad geldt voor de KNVB Voetbalkampen. Je bewaakt 

de organisatie en past aan waar nodig. Je houdt rekening met verschillende leeftijdscategorieën en niveaus en 

zorgt voor duidelijkheid in de organisatie zowel op als rond het veld. Je durft in te springen waar nodig en trainers 

aan te spreken op verbeterpunten.

Plezier staat hoog in het vaandel bij de KNVB Voetbalkampen, maar kinderen laten leren is ook een doel. Naast 

het ontwikkelen van deze kinderen, ben jij ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de trainers. Geef ze tips 

en trucs die ze nog nooit eerder hebben gehoord, of benadruk net andere aspecten die belangrijk zijn op zowel 

voetballend als sociaal gebied. Daarnaast sta je zelf ook open om van andere trainers te leren.

Als hoofdtrainer van de KNVB Voetbalkampen ben je verantwoordelijk voor het smeden van een hecht team van 

trainers en begeleiders. Met elkaar zorgen voor topprestaties binnen en buiten het veld! Je houdt een netwerk 

aan deze week over, waar je de rest van je leven plezier van hebt!

Als hoofdtrainer is het belangrijk dat je belangrijke zaken kunt overbrengen aan individuen en groepen. Je voelt 

wat er nodig is bij je trainingsstaf en welke communicatievormen er nodig zijn. Je bent het eerste aanspreekpunt 

voor ouders en samen met je trainers het uithangbord van de KNVB Voetbalkampen. Verder bereid je dagelijks 

een dagevaluatie voor met agendapunten, tips en tops.

Je bewaakt het KNVB Voetbalkampen dag- trainingsprogramma en stuurt trainers en kinderen aan om de perfecte 

week neer te zetten. Als hoofdtrainer ben je ook nauw betrokken bij de slaaplocatie om daar als koppelstuk tussen 

organisatie en trainers/begeleiders te fungeren. Je behoudt het contact met zowel de trainers van de dag- en 

slaapkampen en organiseert dagelijkse evaluatiemomenten.



VEREISTEN

WAT  WIJ BIEDEN

GEÏNTERESSEERD?

VRAGEN?

•  Minimaal TCII en/of TJC III gediplomeerd 

•  Ruim ervaren als voetbaltrainer 

•  Ruime ervaring met het aansturen van kinderen en volwassenen

•  Een onderwijsbevoegdheid heeft de voorkeur

•  De leukste vakantiebaan, midden in het voetballend hart van Nederland: de vernieuwde KNVB Campus

•  Een unieke kans om je als (hoofd)trainer te ontwikkelen; werk nauw samen met andere gediplomeerde

 trainers 

•  Ervaring opdoen als organisator van verschillende leeftijdscategorieën en niveaus 

•  KNVB VK Train de Trainer-dag met tips en trucs van KNVB docenten, waarin een grote rol is weggelegd

 voor de KNVB Hoofdtrainer

•  Verblijf en alle consumpties (ontbijt, lunch en tussendoortjes) inclusief

•  €350,- vergoeding per zomerweek, op basis van maandag t/m vrijdag 

 €210,- vergoeding per mei- en herfstweek, op basis van maandag t/m woensdag

 Genoemd bedrag is inclusief reiskosten

Ben je geïnteresseerd om kinderen de week van hun leven te bezorgen en jezelf en anderen te ontwikkelen? Mail 

je CV, sollicitatiebrief en een kopie van je TCII of TJCIII diploma naar info@knvbvoetbalkampen.nl t.a.v.

Martijn Ehlhardt.

Kijk voor meer informatie over de KNVB Voetbalkampen op www.knvbvoetbalkampen.nl, of neem voor specifieke 

vragen en/of onduidelijkheden contact op met Martijn Ehlhardt via 0343-499305.
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