UEFA
GOALKEEPERCOACH A
AANKONDIGING
UEFA GOALKEEPERCOACH A OPLEIDING
2019-2020

Binnen het voetbal bij een BVO (senioren en/of jeugd) en de top van het
amateurvoetbal zijn in de verschillende competities veel (talentvolle)
goalkeepers actief. De goalkeepers van deze teams vragen om een
competente goalkeepercoach (GKC). De UEFA Goalkeepercoach A is in
staat om keeperstrainingen op een hoog niveau te geven, opleidingsplannen
te maken, goalkeepers te begeleiden, met goalkeeperstrainers samen te
werken en (delen van) wedstrijden te coachen.
De opleiding UEFA Goalkeepercoach A is erop gericht de deelnemers voor
te bereiden op en te ontwikkelen in het - met succes - uitvoeren van deze
taken.
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UEFA GOALKEEPERCOACH A
OVERVIEW
Start opleiding
Opleidingsinvestering

Doorlooptijd
Waar

Onderdelen

Toelatingseisen

Diploma

Opzet van de opleiding
Najaar 2019

De KNVB Academie heeft ervoor gekozen om op te leiden met als
uitgangspunten te voldoen aan de 3 basisbehoeften: competentie, autonomie
en relatie. Eén van de gekozen vormen om deze visie uit te voeren is blended
learning. Praktijk en theorie worden gecombineerd met moderne vormen van
e-learning, video’s en e-modules.

10 centrale bijeenkomsten,
4 groepsbijeenkomsten en
individuele stage
Ca. 8 maanden
Op de KNVB Campus te Zeist, bij een
BVO en/of TOP AV in de regio en/of bij
de eigen club
Opleiding-, praktijkgedeelte en Proeven
van Bekwaamheid
Ervaring als trainer-coach, speler en
behaalde resultaten bij UEFA B (Youth)
UEFA Goalkeepercoach A

Opleidings- en inschrijfgeld

Inschrijfgeld € 75,Opleidingsgeld € 5.350,-

Aanmelden

http://inschrijven.knvb.nl
naar overzicht >
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Inhoud aankondiging

Contact persoon KNVB opleiding

• Studieprogramma

Carla van Dasselaar
0343 – 499 133
Carla.vandasselaar@knvb.nl

• Toelatingseisen
• Diploma en bevoegdheid
• Aanmelden
• Studiekosten
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UEFA GKC A

STUDIEPROGRAMMA
Opzet van de opleiding
De opleiding bestaat uit een opleidingsdeel en een praktijkdeel.
Opleidingsdeel:
De opleiding bestaat uit 10 centrale bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden
plaats bij de KNVB Campus te Zeist of bij clubs en/of BVO’s. De bijeenkomsten
vinden over het algemeen plaats op woensdag tussen 9.00 uur en 21.00 uur.
De opleidingsbijeenkomsten duren twee dagdelen (ochtend&middag of
middag&avond). Daarnaast worden er nog 4 groepsbijeenkomsten
georganiseerd bij (stage)clubs. Deze kunnen op een andere dag dan woensdag
worden gepland.
Het praktijkdeel bestaat uit:
1. Een stage bij een stage- of eigen team1 van minimaal één training en één
(competitie)wedstrijd per week, ondersteund door een praktijkbegeleider2
tijdens de duur van de opleiding.
2. Het analyseren van een aantal wedstrijden.
3. Het uitvoeren van opdrachten bij het stageteam of tijdens de bijeenkomsten.

Indicatie opleidingsinvestering

1

Opleidingsgedeelte
10 centrale opleidingsbijeenkomsten

80 uur

4 groepsbijeenkomsten

32 uur

Uitvoeren wedstrijdanalyses

ca.10 uur

Ervaringsgedeelte
Individuele stage
Uitvoeren opdrachten en portofolio

100 uur
80 uur

Toetsen & PVB
Proeven van bekwaamheid
Totaal

5 uur
307 uur

1

Een selectieteam minimaal uitkomend: O19 Eredivisie, Beloftencompetitie mannen, standaardteam
senioren mannen 2e/3e divisie, standaardelftal mannen Keuken Kampioen Divisie of Eredivisie,
vrouwenteam topklasse of Eredivisie.
2 De praktijkbegeleider moet minimaal in het bezit zijn van UEFA A, UEFA A Youth of UEFA GKC A.

naar overzicht >
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UEFA GKC A

STUDIEPROGRAMMA
Voorbeelden van onderwerpen tijdens de opleiding

Proeven van bekwaamheid (PVB)

• Visie op leren voetballen en keepen

Om de opleiding met een diploma af te ronden moeten er een aantal Proeven
van Bekwaamheid (PVB) met goed gevolg worden afgelegd. Het gaat hierbij om
de volgende PVB’s:

• Ontwikkelen van visie op speelwijze
• Plannen, uitvoeren en evalueren van een jaarplan
• Analyseren van wedstrijden
• Rol van de goalkeepercoach op de wedstrijddag
• Opstellen en uitvoeren van een ontwikkelplan van de goalkeeper(s)
• Begeleidingsgesprekken met goalkeepers
• Samenwerken met de hoofdtrainer-coach en rol binnen het
begeleidingsteam
• Adviseren over en uitvoeren van voetbaltechnisch beleidsplan gericht op
goalkeepers
• Ontwikkelen van de goalkeeperstrainers binnen de club/jeugdafdeling
• Scouten van goalkeepers

naar overzicht >

• PVB 1

Geven van (goalkeepers)trainingen en begeleiden van
goalkeepers

• PVB 2

Coachen van wedstrijden

• PVB 3

Ondersteunen van voetbaltechnisch beleid gericht op goalkeepers

• PVB 4

Bevorderen competentieontwikkeling goalkeeperscoaches

• PVB 5

Scouten van goalkeepers

De deelnemer moet uiterlijk 30 juni 2020 alle PVB's van de opleiding met goed
gevolg hebben afgelegd. Voor het afleggen van herkansingen van PVB's na
deze datum worden bijkomende kosten in rekening gebracht tegen de dan
geldende tarieven.
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UEFA GKC A

TOELATINGSEISEN
De kandidaat is direct toelaatbaar als deze voldoet aan de onderstaande toelatingseisen:
• Minimaal diploma UEFA B of B Youth
EN
• Minimaal 5 jaar en 75 wedstrijden gespeeld als goalkeeper op (inter)nationaal betaald
voetbalniveau of minimaal 5 jaar hoogste niveau vrouwenvoetbal en 75 wedstrijden OF
• Minimaal 3 jaar werkzaam als goalkeepercoach op minimaal 3e Divisie niveau of
betaald voetbal vrouwen (eerste elftal) OF
• Minimaal 3 jaar werkzaam als goalkeepercoach binnen een jeugdopleiding van een
Betaald Voetbal Organisatie (BVO)
De opleiding gaat door wanneer er minimaal 8 kandidaten zijn die voldoen aan de eisen
die gesteld zijn. Wanneer het aantal inschrijvingen die voldoen aan de toelatingseisen
het aantal van zestien overschrijdt zal de Toelatingscommissie bepalen wie wordt
toegelaten en wie op de reservelijst wordt geplaatst. Tegen de uiteindelijke beslissing van
de Toelatingscommissie kan geen beroep worden aangetekend.

naar overzicht >
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UEFA GKC A

DIPLOMA EN BEVOEGDHEID
Diploma
Het diploma UEFA Goalkeepercoach A wordt toegekend aan hen, die alle Proeven van
Bekwaamheden met goed gevolg hebben afgelegd. Het diploma is het specialist diploma UEFA
Goalkeepercoach A.
Het opleidingsprogramma en de beschrijvingen van de diverse Proeven van Bekwaamheden
zijn te vinden op de digitale leeromgeving.
Licentiepunten
Met het diploma UEFA Goalkeepercoach A komen deelnemers in aanmerking voor 15 punten
ten behoeve van de verlenging van hun (UEFA) trainerslicentie. Deze licentie kan worden
aangevraagd bij de afdeling Contact (contact@knvb.nl) en wordt verstrekt voor een periode van
drie jaar.
Kwaliteit en Performance Programma
Het Kwaliteit en Performance Programma voor jeugdopleidingen draagt bij aan de transparantie
van de voetbalpiramide in Nederland. Deze piramide kent vier niveaus van jeugdopleidingen:
1. Internationaal
2. Nationaal
3. Regionaal
4. Lokaal
Het diploma UEFA GKC A is voor de huidige eisen van het K&P model van toepassing op
de status nationaal / internationaal (kwaliteit--en-performance-programma)

naar overzicht >
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UEFA GKC A

AANMELDEN
Inschrijfprocedure
Indien een kandidaat voldoet aan de toelatingseisen kan de kandidaat zich voor

25 oktober 2019 inschrijven door de volgende (digitale) procedure te volgen:
▪ Log in op het inschrijfportaal: http://inschrijven.knvb.nl
▪ Vervolmaak de inschrijving door de gevraagde informatie correct en compleet in te
vullen en/of bij te voegen
▪ Voeg een CV/portfolio toe aan de inschrijving om er zeker van te zijn dat alle
informatie kan worden beoordeeld

Verplichting
Na het (digitaal) inschrijven voor de opleiding verplicht de kandidaat zich tot de betaling
van het inschrijfgeld vóór 25 oktober 2019. De inschrijving wordt pas definitief na
betaling van het inschrijfgeld.
DE INSCHRIJVINGSTERMIJN SLUIT OP 25 OKTOBER 2019.
(inschrijvingen die later binnenkomen kunnen terzijde worden gelegd).

naar overzicht >

8

UEFA GKC A

STUDIEKOSTEN
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor de opleiding UEFA Goalkeepercoach A bedraagt € 75,- en
dient voor de sluitingsdatum van 25 oktober 2019 in het bezit te zijn van de KNVB
Academie op ING Bank NL89 INGB 0670 0002 13 onder vermelding van UEFA GKC
A 2019/’20 en de voorletters en achternaam van de kandidaat.
De inschrijvingskosten worden niet automatisch afgeschreven en dienen dus
zelf voor de deadline van inschrijven te worden overgemaakt.
Mocht het inschrijfgeld niet betaald zijn voor de sluitingsdatum, kunnen wij de
inschrijving niet in behandeling nemen en wordt deze niet meegenomen in de
toelatingsprocedure.
Door het inschrijven voor de opleiding verplicht de kandidaat zich tot de betaling van
het inschrijfgeld en bij eventuele toelating tot betaling van het opleidingsgeld
conform de algemene voorwaarden van de KNVB Academie. 1

1

De Algemene Voorwaarden zijn opvraagbaar bij de KNVB Academie en worden op verzoek direct verstrekt.

naar overzicht >
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UEFA GKC A

STUDIEKOSTEN
Opleidingsgeld
Het opleidingsgeld voor de opleiding UEFA Goalkeepercoach A 2019/’20
bedraagt € 5.350,-. Dit is inclusief: accommodatie- en verblijfskosten centrale
bijeenkomsten, verplichte literatuur, Proeven van Bekwaamheid, digitale
leeromgevingen, begeleiding door docent.
Bij inschrijving verklaart de kandidaat tevens dat bij toelating tot de opleiding
het opleidingsgeld in twee termijnen automatisch kan worden geïncasseerd.
Betaling door club
Het is mogelijk dat het opleidingsgeld niet door de kandidaat wordt betaald
maar door zijn/haar club. Nadere informatie hierover wordt verstrekt na
definitieve toelating tot de opleiding.
Annuleren
Bij annulering na toelating is de deelnemer 100% van de overeengekomen
studiekosten verschuldigd. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding
blijven de volledige studiekosten verschuldigd. Het inschrijfgeld wordt in geen
geval terugbetaald.
Op alle opleidingen van de KNVB Academie zijn algemene voorwaarden van
toepassing.

naar overzicht >
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