
 

VACATURE KABOUTERTRAINERS FC DORDRECHT AM 

 

Door een explosieve groei van het aantal nieuwe aanmeldingen bij de kabouters is FC Dordrecht AM 
op zoek naar 2 kaboutertrainers (m/v) die ons team willen versterken.  

Kaboutervoetbal is bestemd voor kinderen van 3,5 t/m 5 jaar. Zij zijn nog niet speelgerechtigd om bij 

de KNVB wedstrijden te voetballen, maar kunnen bij onze vereniging terecht om leuke en gerichte 

trainingen te volgen welke passen bij hun leeftijdscategorie. De beginnende kneepjes van het 

voetbalspel zullen spelenderwijs en stap voor stap worden bijgebracht, maar ook goed omgaan met 

elkaar zoals dat in een teamsport thuis hoort. Hierbij hanteren we een aantal doelstellingen:  

 

Lichamelijke doelstelling 

Het eerste doel is dat we de kinderen verschillende oefenvormen aanbieden waardoor ze bewust de 

beginselen van het bewegen beter aanleren en ontwikkelen. 

Sociale doelstelling 

Het tweede doel is dat het samenspelen wordt ontwikkeld door gerichte oefeningen en partijspelen 

te doen. 

Sociaal/emotionele doelstelling 

Het derde doel is om de kinderen op hun niveau aan te leren respect te tonen naar medespelers, 

trainers en leiders. Je doet het samen, samen spelen en samen sporten.  

Beleidstechnische doelstelling 

Het vierde doel is dat we door middel van het kaboutervoetbal een goede doorstroming krijgen van 

de kabouters naar de pupillen. Voor de vereniging is dit een ideale situatie om de jeugdopleiding 

binnen de pupillen in kwaliteit en kwantiteit verder uit de bouwen. 

 

Functie eisen 

- Wekelijks op Zaterdagochtend van 09:30-10:30u de training verzorgen. 

- Enthousiasme voor kleuters en voetbal. 

- Gestructureerd en duidelijk les kunnen geven aan de kabouters. 

- Op een leerzame en speelse wijze de kabouters het voetbalspel aanleren. 

 
Spreekt deze vacature jou aan en voel jij je geroepen om ons team te komen versterken neem dan 
telefonisch contact op met Marcel Durinck (06-40212593) of Ron vd Weijden (06-41502630) of maak 
je interesse per e-mail bekend (jeugd@fcdordrecht-am.nl).  


