
 
 

 

Gezocht 
Toekomstgerichte, leergierige en verbindende   

Coördinator Minioren 

 

Onze vereniging De Dolfijn is een Amsterdamse zwemvereniging met een rijke historie van meer dan 

115 jaar. De Dolfijn is actief in binnen alle disciplines van de zwemsport. De afdeling 

wedstrijdzwemmen telt momenteel ruim 150 leden.  

 

De Dolfijn zwemt reeds vele jaren in de Eredivisie en is 15-voudig en de regerend 

landkampioen. Iedere Dolfijnzwemmer wil zichzelf verbeteren en meestrijden voor 

medailles tijdens nationale kampioenschappen. Jaarlijks weten onze sporters zich te 

kwalificeren voor internationale toernooien en daar mee te doen om de prijzen. 

 

De Dolfijn werkt met de KNZB samen op gebied van topsportontwikkeling. Onze 

hoofdtrainer is verantwoordelijk voor het opleidingscentrum (OC) dat zich richt op de 

sportieve ontwikkeling van de nationale junioren- en jeugdtalenten. De opleiding van 

De Dolfijn is complementair aan dit traject en verbindt breedtesport met topsport. 

Onze talentontwikkeling is gebaseerd op het Long Term Athlete Development (LTAD) 

model. Samen creëren we de voorwaarden die iedere zwemmer bij De Dolfijn in staat 

stellen het beste uit zichzelf te halen. 

 

Met ingang van seizoen 2022-2023 zijn wij op zoek naar een nieuwe 

eindverantwoordelijke coördinator van de miniorenselectie, die deel uit wil maken van 

onze grote groep bevlogen trainers om de opleiding van nieuw zwemtalent in 

Amsterdam van nieuw elan te voorzien. Samen met de hoofdtrainer en technische 

commissie geeft de coördinator vorm aan dit programma dat wordt gekenmerkt door 

plezier en het zichzelf willen verbeteren. De coördinator is de verbindende factor 

tussen sporters, ouders, trainers en rest van de afdeling wedstrijdzwemmen.  

 

Wij zoeken Functie:                     Coördinator Minioren 

Ingangsdatum:          Seizoen 2022-2023, bij voorkeur voor minimaal 2 jaar 

Kwalificaties:             Bij voorkeur Trainer 3 of gelijkwaardig  

                                  (of bereidheid deze opleiding te gaan volgen) 

                                  Praktische trainerservaring met deze doelgroep 

Trainingsgroep:         Minioren Instroom (t/m 9 jaar) 

                                  Minioren Selectie (minioren 4,5 en 6) 

                                  Mogelijkheid om te assisteren bij het OC 

Trainingsdagen:        Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

Trainingstijden:         18:00-20:00 uur (afhankelijk van de dag) 



 
 

Van een Coördinator Minioren verwachten wij het volgende:  

1. Bereid minimaal 2x per week aanwezig te zijn en trainingen te geven; 

2. Regelmatig coachen bij wedstrijden; 

3. Bijwonen van 6-wekelijks trainersoverleg; 

4. Aanspreekpunt voor sporters en ouders; 

5. Voorbereiden van zwemtrainingen en zet zich daarbij actief in voor de 

begeleiding van de trainers van de selectie;  

6. Maakt een technisch jaarplan en -planning en stemt deze af met de hoofdtrainer 

en de technische commissie; 

7. Wil samen met de hoofdtrainer en technische commissie het miniorenprogramma 

verder opbouwen; 

8. Heeft een duidelijke visie over de ontwikkeling en aanleren van fysieke 

vaardigheden van (beginnende) zwemmers in een veilige sportomgeving; 

9. Begrijpt dat het in deze leeftijdsgroep draait om het scheppen van voorwaarden 

voor toekomstig presteren.  

Competenties - Leergierig 

- Leiderschap 

- Plannen en organiseren 

- Creatief en innovatief  

- Communicatief richting sporters, ouders, collega’s en zwemcommissie 

- Diplomatiek, waar nodig 

- Visie en de capaciteiten die visie in de praktijk te brengen  

Wij bieden - Trainersvergoeding in overleg 

- Vergoeding van onkosten (zoals overnachtingen bij wedstrijden) 

- Vergoeding van trainersopleidingen en relevante cursussen  

- Interne opleidingsdagen om uit te groeien tot een echte Dolfijntrainer 

 

De Dolfijn biedt haar trainers de mogelijkheid om te werken in een betrokken en 

ambitieuze omgeving waarin breedtesport en topsport elkaar versterken. Er is veel 

ruimte van elkaar te leren en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. We hebben de 

sterke ambitie om de toonaangevende zwemvereniging van Nederland te worden op 

alle leeftijdsniveaus. Voor de minioren betekent dit dat we het beste toekomstgerichte 

programma willen aanbieden.  

Locatie Sloterparkbad 

President Allendelaan 3, 1064 GW Amsterdam 

Meer informatie 

en sollicitatie  

Jesse de Vries 

Technisch Coördinator Prestatiemanagement 

jesse@wedstrijdzwemmen.dedolfijn.com 

 

Kijk voor meer informatie ook eens op onze website: www.dedolfijn.com 
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