Uitstekend jeugdbeleid HC & FC Victoria 1893
beloond met certificaat Regionale jeugdopleiding
In juni 2019 heeft HC & FC Victoria 1893 de audit succesvol doorlopen voor het verkrijgen van het certificaat
Regionale jeugdopleiding. Er wordt veel energie, tijd en geld in de jeugdopleiding geïnvesteerd zoals individuele
trainersopleidingen, interne trainerscursussen, educatieve materialen en trainersdagen. Ook wordt veel
aandacht geschonken aan innovatie, waarbij je moet denken aan spelervolgsysteem, biologische leeftijd
monitoren voor het bepalen van de juiste fysieke speelsterkte en video-analyse/Voetbal TV.
Maar het resultaat mag er dan ook zijn. In het seizoen 2020-2021 zijn er maar liefst 6 UEFA B-trainers in de
jeugdopleiding werkzaam, waarvan één tijdens dat seizoen de opleiding zal starten. De tijd van goedwillende
vaders als trainer zijn al vele jaren een gepasseerd station.

Bij deze enkele op-en aanmerkingen van de auditeurs over de jeugdopleiding van HC & FC Victoria
Opmerking(en):
Victoria heeft over de afgelopen drie seizoenen veel progressie geboekt op het ontwikkelen van de
opleidingsvisie. Er is een Technisch Beleidsplan (2018-2022) opgesteld met daarin o.a.:
• de toekomst (missie, visie, doelstellingen)
• kernwaarden (visie op leren)
• trainingsmethode
• speelwijze (identiteit, spelprincipes in aanvallen en verdedigen, teamorganisaties)
• coachprincipes
Met name de speelwijze is door een team-tactische periodisering concreet naar de praktijk vertaald. Het wordt
besproken tijdens (informele) trainersbijeenkomsten en structureel trainbaar gemaakt. Dit punt wordt
beoordeeld als ‘voldoet’ met als aandachtspunt het (nóg) beter toepassen van de kernwaarden, trainingsmethode
en coachprincipes.

Opmerking(en):
Victoria maakt gebruik van twee systemen om video-analyse te ondersteunen. Vanaf de O13 maken
selectietrainers gebruik van Voetbal TV. In de onderbouw wordt van een ander systeem gebruik gemaakt. In de
bovenbouw wordt video-analyse toegepast in besprekingen per team of individu. In de onderbouw vooral in de
begeleiding van de HJO naar trainers.

POP gesprekken
Victoria communiceert intensief met ouders. Ouders worden t/m O14 uitgenodigd om de ontwikkeling van hun
kind te bespreken bij POP-gesprekken. Ook is er aan het begin van het seizoen een bijeenkomst met de nieuwe
trainer en de HJO. Tijdens de ouderbijeenkomsten, waarvan de inhoud door de club bepaald wordt, is er aandacht
voor de rol die ouders spelen. Voor bijeenkomsten bij breedteteams is de jeugdcommissie verantwoordelijk. De
inhoud van de breedtetraining wordt met de ouders gedeeld via de website middels een weekbericht.

Opmerking(en):
Victoria heeft uitvoerig aandacht voor de ontwikkeling van trainers door:
• 6x per seizoen een trainersbijeenkomst te organiseren waar de opleidingsvisie centraal staat
• het verzorgen van interne cursus (4 bijeenkomsten) voor assistent-trainers die assisteren
bij breedtetrainingen
• faciliteren van externe KNVB-opleidingen
• structurele begeleiding van de HJO's op het veld
• video-analyse: trainers worden bijvoorbeeld tijdens wedstrijdbesprekingen gefilmd

Breedte teams
Opmerking(en):
Victoria waarborgt dat alle teams tenminste 2x kunnen trainen onder begeleiding van een gediplomeerd
trainer waarbij trainingen gebaseerd zijn op de opleidingsvisie.
Er zijn gediplomeerde breedtecoördinatoren aangesteld die op het veld trainingen aansturen, geassisteerd door
assistent-trainers – vaak junioren, die willen kennismaken met het trainersvak. De assistent-trainers worden
intern opgeleid middels 4 bijeenkomsten. De trainingen worden voorbereid door de HJO's en zijn daarmee
afgeleid van de opleidingsvisie. De ‘best practice’ wordt toegekend, omdat Victoria hiermee de kwaliteit van alle
trainingen waarborgt en het zorgt voor het intern opleiden van trainers.

Eindconclusie
HC&FC Victoria 1893 heeft bij aanvang van hercertificeren volgens het Kwaliteit & Performance Programma de
ambitie uitgesproken om de status Regionale Jeugdopleiding te verlengen. Op 4 juni 2019 heeft daarom de audit
plaatsgevonden waarin is onderzocht of Victoria voldoet aan de minimale kwaliteitseisen (2013-2020) voor een
Regionale Jeugdopleiding, zoals beschreven in het KNVB Kwaliteit & Performance Model voor jeugdopleidingen.
Het onderzoek is gedaan door onafhankelijk adviesbureau NMC Bright in samenwerking met de KNVB. In die
hoedanigheid geeft het onderzoeksteam op basis van de audit advies aan de directie van de KNVB.
Uit het proces van hercertificeren blijkt dat de jeugdopleiding veel progressie heeft geboekt. Er zijn nog betere
organisatorische voorwaarden gecreëerd en er is een opleidingsvisie geïmplementeerd. De auditcommissie was
met name onder de indruk van de aandacht voor breedteteams en het oog voor ontwikkelingen in jeugdvoetbal,
zoals het implementeren van spelprincipes of werking met bio-banding.

