
 

Algemeen 
Functie: Trainer/coach 

Uren per maand: 18 uur per maand 

Functieomschrijving 

Een trainer/coach houdt zich bezig met het opleiden en begeleiden van spelers. Hij/zij is 
verantwoordelijk voor het verzorgen van de trainingen en het coachen van de wedstrijden. Als 
trainer/coach ben je het eerste aanspreekpunt voor spelers en ouders van team voor wat betreft 
het korfbalinhoudelijke gedeelte. 

Taken & verantwoordelijkheden 

● Is aanwezig op het korfbalveld tijdens trainingen en wedstrijden van het betreffende team, 
tenzij JTC de trainingen laat vervallen. Indien je als trainer/coach niet aanwezig kunt zijn, 
dan overleg je met andere trainer/coaches of zij de training of wedstrijd over kunnen 
nemen; 

● Eerste aanspreekpunt voor spelers en ouders van het team voor wat betreft 
korfbalinhoudelijke vragen; 

● Verantwoordelijk voor een goede introductie/begeleiding van een nieuwe speler; 
● Verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van het team/ de spelers waardoor het 

team ontwikkelt op korfbalgebied volgens het opleidingsplan van DOT; 
● Treed regelmatig in overleg met de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie en 

wordt begeleid en opgeleid als trainer/coach door de betreffende coördinator; 
● Treed regelmatig in overleg met andere trainers/coaches over bijvoorbeeld het invallen 

van spelers bij wedstrijden; 
● Tijdens het verzorgen van de training ben je aanwezig in sportkleding en attendeer je 

spelers erop als zij geen sportkleding dragen (geen paraplu).  
● Verantwoordelijk voor de veiligheid van spelers, denk hierbij aan het attenderen van 

spelers op het niet dragen van sieraden (oorbellen, piercings, horloges, kettingen). 
● Overlegt altijd met de JTC indien hij/zij een training niet door wil laten gaan en zorgt 

ervoor dat de aanwezige spelers bij een ander team kunnen aansluiten. 

Eigenschappen & competenties 

● Sociaal vaardig met kinderen (en ouders) 

● Bij voorkeur affiniteit met korfbal 

● Leergierig (wil graag ontwikkelen d.m.v. opleidingen/cursussen) 

● Analytisch vermogen 

● Actieve houding op het veld, hoe actiever jij bent, hoe enthousiaster jij de kinderen krijgt. 

Verhoudingen binnen DOT 

Werkt samen met: Coördinator, teamouder en andere 
trainers/coaches. 

 


