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Profiel van de jeugdsportcoördinator  

Een jeugdsportcoördinator is een gekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid 
in de sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-
maatschappelijke, pedagogische en organisatorische vlak.  

De jeugdsportcoördinator wordt ingeschaald op de VGC-inschalingslijst voor officieel 
tewerkgestelde jeugdsportcoördinatoren.  

Hij/zij coördineert alle aspecten van de jeugdwerking op een gestructureerde en systematische 
wijze, zodat de kwaliteit van de jeugdsport in de sportvereniging verhoogt. 

Prioritaire werkzaamheden zijn: 

- een jeugdsportbeleidsplan uitwerken en de uitvoering ervan coördineren. Het plan omvat 
zowel de sporttechnische als de sociaal-maatschappelijke opleiding en het empoweren 
van eigen jeugdleden; 

- het belang van het jeugdsportbeleid bij het bestuur behartigen; 

- een beleid uitwerken en de uitvoering hiervan coördineren voor het werven/vinden van 
sportbegeleiders, met aandacht voor de diversiteit van de lesgeverspool;  

- een beleid uitwerken en uitvoeren om de kwalificatie van de sportbegeleiders te 
verhogen door middel van “coaching on the field”; 

- een beleid uitwerken en de uitvoering ervan coördineren om het aantal sportbegeleiders 
te behouden en te verhogen – met specifieke aandacht voor het stimuleren van 
jeugdleden tot het volgen van opleiding en vorming en het opnemen van een 
begeleidersrol in de sportvereniging; 

- meewerken aan het algemene clubbeleid van “vrijwilligers” met aandacht voor de 
diversiteit; 

- meewerken aan het clubbeleid rond sportende leden die in aanmerking komen voor het 
statuut van “verhoogde tegemoetkoming” en daarvoor een aangepast lidgeld hebben 
betaald; 

- initiatieven nemen om samen te werken met andere organisaties/sectoren, zoals scholen, 
initiatieven buitenschoolse opvang, gemeenschapscentra, socio-culturele verenigingen, 
welzijns- en/of armoedeverenigingen; 

- initiatieven nemen voor het ter beschikking stellen van sportkledij en sportmateriaal voor 
jeugdleden die in aanmerking komen voor het statuut van “verhoogde tegemoetkoming” 
en/of andere jeugdleden; 

- initiatieven nemen en actief meewerken aan een clubbeleid voor het onthaal van nieuwe 
leden. (bijv. organisatie van inschrijfmomenten, intake bij inschrijvingen, uitleg over 3de 
betalerssystemen, peter-/meterschap …); 
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- actief meewerken aan initiatieven rond G-sporters, door middel van de opstart van een 
G-afdeling, of G-sporters inclusief te laten sporten; 

- de organisatorische begeleiding van de jeugd bij wedstrijden en trainingen coördineren 
met bijzondere aandacht voor maximale speel- en oefenkansen; 

- er actief op toezien dat de trainingen afgestemd zijn op het ontwikkelingsniveau en de 
leefwereld van kinderen en jongeren en een methodiek uitwerken om de ontwikkeling 
van jongeren in kaart te brengen; 

- de sporttechnische methodieken opvolgen en bespreken met de staf van de 
sportbegeleiders, de nodige evaluatie- en bijsturingsmomenten voorzien; 

- uitwerken van maatregelen om fairplay concreet toe te passen en actief toezien dat 
sportbegeleiders hun voorbeeldfunctie opnemen; 

- als contactpersoon fungeren tussen sportbegeleiders, ouders en clubbestuur. Regelmatig 
deze partijen informeren en overleg tussen deze partijen faciliteren;  

- ervoor zorgen dat de sportbegeleiders de aanwezigheden van de jeugdleden bijhouden en 
er actief mee aan de slag wordt gegaan om drop-out tegen te gaan; 

- deelnemen aan de uitwisselingsmomenten, overlegplatforms en activiteiten van de VGC 
Sportdienst; 

- de Nederlandse taal gebruiken en initiatieven nemen om het gebruik van het Nederlands 
in de sportvereniging aan te moedigen. 

 

De raad van bestuur zorgt voor de nodige omkadering, opvolging en evaluatiemomenten van de 
jeugdsportcoördinator; 

 

 


