
Leerlingenbeleid vv WVF 
Aanleiding 
WVF is een sterk groeiende, gezellige voetbalvereniging in de wijk Westenholte, waar zowel op 
prestatief, als ook op recreatief gebied volop aanbod wordt geboden, voor elk wat wils. In de 
begeleiding van teams wordt veel gebruik gemaakt van vrijwilligers, ouders, leerlingen van 
middelbare scholen en andere betrokken clubmensen. Om eea kwalitatief goed weg te zetten, 
worden leerlingen die stage lopen bij WVF op een professionele en passende wijze van informatie 
voorzien en begeleid. Daarvoor werken we met een coördinator stage, de spil in het organiseren 
van stages en begeleiding daarin binnen de vereniging.  
 
Structuur 
De coördinator stages valt hiërarchisch onder de voorzitter jeugd en stuurt stage begeleiders aan.  
 
Takenpakket coördinator stage 

- Naar binnen en naar buiten toe vormgeven aan alle communicatie op het gebied van leren 
en stage lopen bij voetbalvereniging WVF 

- Aanspreekpunt zijn binnen de vereniging mbt leren en stage lopen 
- Heeft nauw contact met de coördinatoren jeugd mbt het inventariseren van stageplekken 

en adviseren / begeleiden van situaties met knelpunten 
- Begeleiden en informeren van stagebegeleiders (vaak trainers / leiders / ouders) 
- Heeft contact met coördinatoren van scholen die de stagiaires aanleveren 

 
Soorten stages / mogelijkheden 

- (assisteren bij het) Geven van trainingen aan (jonge) jeugdteams  
- Begeleiden van teams tijdens wedstrijden 
- Coördineren van activiteiten binnen WVF 
- Meewerken bij voorbereiden en uitvoeren van activiteiten binnen WVF 
- Opzetten, coördineren of meehelpen bij projecten binnen WVF (schoolvoetbaltoernooi of 

Koningsspelen, etc.)  
 
Begeleiding 
De coördinator stages bij WVF heeft overzicht van alle stageplekken en stagelopers binnen WVF. 
Ook is in beeld welke specifieke kwaliteiten bij stagebegeleiders aanwezig zijn, zodat koppelingen 
op maat kunnen worden gemaakt. Naast het kennismaken, koppelen en coördineren van stages, 
wordt de coördinator ingezet in situaties die niet lekker lopen, hij / zij is op de hoogte en grijpt in 
als dat nodig is. Naast begeleiding van mensen op de club, heeft de coördinator contacten met 
docenten van de school en geeft hij / zij zo nodig en structureel presentaties aan belanghebbenden 
op informatieavonden. Stagebegeleiders binnen WVF hebben de stagiaire in beeld middels het 
voeren van kennismakings- en begeleidingsgesprekken. Zij geven gericht feedback, gericht op de 
leer- en ontwikkeldoelen van de leerling / stagiaire.  
 
Certificering 
De coördinator stage heeft contacten met certificeringsorganisatie, draagt zorg voor actuele 
certificeringen en het up-to-date houden daarvan.  
 
Communicatie 
De coördinator stage draagt zorg voor communicatie naar buiten de vereniging via de website. In 
overleg met de communicatie afdeling binnen WVF worden geregeld en gericht berichten naar 
buiten de organisatie verzorgd. Intern is sprake van heldere communicatie naar de leden en naar 
deelnemers binnen het stagebeleid binnen WVF, via sportlink of andere kanalen.  
 


