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1. Verantwoordelijken Scouting 

 

2. Scout ‘detectiefase’ 

 

3. Scout ‘gerichte scoutingsfase’ 
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Taken 

 

1. Verantwoordelijken Scouting 

 

▪ De verantwoordelijken van de Cel Scouting zijn samen met de betrokken 

JC en de TVJO de eindverantwoordelijken voor de totale jeugdscouting 

▪ Zij zorgen allen samen voor een optimale coördinatie van alle activiteiten 

(van A tot Z) m.b.t. de scouting om het regio-gebonden talent te laten 

instromen 

▪ Zij hebben een totaalbeeld en overzicht van de sportieve kwaliteiten van 

alle jeugdkernen, dit in nauw overleg met de sportieve cel 

▪ Zij hebben de supervisie over de scoutingsdatabase en houden deze up-

to-date 

▪ Zij sturen de scouts aan op basis van het vooraf bepaalde scoutingsveld en 

rekening houdende met de verschillende fases in het scoutingsproces 

▪ Plannen acties op basis van de rapporten / ratings aangereikt door de 

scouts 

▪ Neemt actief deel aan de vergaderingen van de sportieve cel 

▪ Rapporteert aan de sportieve cel 

▪ Zijn een aanspreekpunt voor clubs, spelers en ouders en staan open voor 

nieuwe opportuniteiten 

▪ Zorgen voor de ontvangst van de uitgenodigde spelers (en ouders) in 

samenspraak met de jeugdopleider(s) en onze eigen jeugdspelers 

(peterschap) 

▪ Zijn verantwoordelijk voor de communicatie naar de betrokken clubs, 

spelers en ouders in de verschillende fases van de scouting 

▪ Houden samen met de JC’s en TVJO contacten met onze Elite Partnerclub 

Zulte Waregem en Provinciale Partnerclub SK Munkzwalm, dit naar de best 

mogelijke oriëntatie van deze spelertjes 
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2. Scout ‘detectiefase’ 

 

▪ Zij hebben een totaalbeeld en overzicht van de sportieve kwaliteiten 

van alle jeugdkernen, dit in nauw overleg met de sportieve cel 

▪ In overleg met de scoutingsverantwoordelijken en de sportieve cel 

stellen zij een detectie-scoutingsagenda op 

▪ Detecteren talentvolle spelers en maken individuele rating op 

▪ Centraliseren alle informatie in de database van PSD 

▪ Nemen deel aan specifieke vergaderingen met de sportieve cel 

i.v.m. scouting 

 

 

 

3. Scout ‘gerichte scoutingsfase’ 

 

▪ Zij hebben een totaalbeeld en overzicht van de sportieve kwaliteiten 

van alle jeugdkernen, dit in nauw overleg met de sportieve cel 

▪ In overleg met de scoutingsverantwoordelijken en de sportieve cel 

stellen zij een gerichte-scoutingsagenda op 

▪ Scouten gericht de gedetecteerde talentvolle spelers en maken 

individuele analyses van de spelers op 

▪ Centraliseren alle informatie in de database van PSD 

▪ Nemen deel aan specifieke vergaderingen met de sportieve cel 

i.v.m. scouting 

 


