UEFA C YOUTH
VOOR (EX-) CONTRACTSPELERS

AANKONDIGING
TRAINER-COACH OPLEIDING
2020-2021

Binnen het voetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk
van deze teams vraagt om de juiste trainer-coach. De taken van een trainercoach zijn onder te verdelen in: het coachen tijdens wedstrijden, het geven
van trainingen en het begeleiden van spelers en begeleidingsteam.
Daarnaast is de trainer-coach onderdeel van de club.

De opleiding UEFA C Youth is erop gericht de deelnemers voor te bereiden
op en te ontwikkelen in het - met succes - uitvoeren van deze taken.

De opleiding UEFA C Youth leert deelnemers om onderdelen die in de
wedstrijd aanwezig zijn te vertalen naar trainingen en omgekeerd, alsmede
het participeren in een club.
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UEFA C YOUTH
Overview
Start opleiding

Opleidingsinvestering
Doorlooptijd

Waar

Onderdelen

Diploma
Opleidings- en inschrijfgeld

Algemene informatie
De KNVB Academie heeft ervoor gekozen om trainer-coaches voor te
bereiden op de praktijk door competentiegericht op te leiden.
Competentiegericht opleiden betekent dat de deelnemer in de praktijk aan het
werk gaat met praktijkopdrachten. Deze praktijkopdrachten staan centraal
tijdens de bijeenkomsten. De producten van de opdrachten worden
vastgelegd in een (digitaal) portfolio.

In oktober 2020 (woensdag) (onder
voorbehoud 28 oktober)
16 bijeenkomsten
4 maanden

Centrale bijeenkomsten in Zeist bij de
KNVB Campus en de regionale
bijeenkomsten vinden plaats bij
verschillende clubs
Cursus-, praktijkgedeelte,
theorietoetsen en Proeven van
Bekwaamheid
UEFA C Youth
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Inhoud aankondiging

Contactpersoon KNVB Academie

• Studieprogramma

Sooky Ferber
0343 – 499 256
sooky.ferber@knvb.nl

• Toelatingseisen
• Diploma
• Studiekosten
• Inschrijven

€ 1.990,- en € 50,-

naar overzicht >
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STUDIEPROGRAMMA
Opzet van de opleiding
De opleiding bestaat
ervaringsgedeelte.

Opleidingsinvestering
uit

twee

delen:

een

opleidings-

en

een

Het opleidingsgedeelte bestaat uit zestien bijeenkomsten van ongeveer zes
uur. De bijeenkomsten vinden in de regel wekelijks plaats op een woensdag
van 15.30 uur tm 21.30 uur.

16 Bijeenkomsten

96 uur

Zelfstudie

60 uur

Uitvoeren opdrachten en portofolio
Spelregel-, theorietoets en PVB’s

Het ervaringsgedeelte bestaat uit een verplichte stage bij een jeugdteam1 van
minimaal twee keer per week van anderhalf uur gedurende de gehele duur
van de opleiding. Hierbij wordt de deelnemer ondersteund door een
praktijkbegeleider2.

1

Totaal

110 uur
12 uur

278 uur

De deelnemer moet uiterlijk 31 maart 20213 4 alle PVB’s van de opleiding
met goed gevolg hebben afgelegd.
1

Selectieteams O19 Divisie 3 en 4, O18 tot en met O15 Divisie 6 en 7, O14 amateurcompetitie divisie 1 tot en met
3, O13 Divisie 1 en 2. Meisjes O19, O17, O15 op mimimaal hoofdklasse KNVB niveau of hoger.

3 Voor

Aanvragen die afwijkend zijn van bovenstaande eisen zullen individueel beoordeeld worden door de KNVB voetbal
academie.

4 Bij

Mogelijk wijzigingen voorbehouden in verband met de invoer van een nieuwe competitiestructuur in het seizoen
2020-2021
2

De praktijkbegeleider is een trainer-coach die minimaal in het bezit is van het diploma UEFA C (Youth).

naar overzicht >

het afleggen van herkansingen van PVB's na 31 maart 2021 worden bijkomende kosten in rekening gebracht
tegen de dan geldende tarieven.
een situatie van overmacht dan wel op advies van de KNVB docent(en) kan de deelnemer een schriftelijk
verzoek indienen om de opleidingsduur te verlengen. De KNVB Academie neemt hierin de beslissing en bepaalt in
hoeverre aan het verzoek kan worden voldaan. De kosten voor behandelen van de opdrachten, het volgen van
(delen van) de opleiding en het afleggen van PVB's na 31 maart 2021 zullen apart in rekening worden gebracht
tegen de dan geldende tarieven.
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TOELATINGSEISEN
De inschrijving staat open voor kandidaten die voldoen aan de onderstaande
toelatingseisen:
• Tenminste 18 jaar is bij aanvang van de opleiding en;
• minimaal vijftig competitiewedstrijden in een eerste elftal van een BVO
(eredivisie of eerste divisie) (mannen of vrouwen) hebben gespeeld of
• 3 jaar ( aantoonbaar) fulltime contract speler bij een BVO en;
• in het bezit is van een ingevuld en door de club ondertekend ‘stageformulier’ en;
• in het bezit is van een ingevuld en door de club ondertekend
‘akkoordverklaring’, waarin de club verklaart dat de kandidaat aan alle
bijeenkomsten in het kader van de opleiding kan deelnemen5 en;
• bij inschrijving (voetbal) CV toe voegen, als deze niet binnen is word je
inschrijving niet in behandeling genomen

5

Alleen voor een officiële wedstrijd (competitie en/of beker) kan ontheffing van de aanwezigheidsplicht worden
aangevraagd bij de docent en de KNVB Academie. Het doen van een vervangende opdracht kan hiervan het gevolg zijn.
Het zonder toestemming van de docent en de KNVB Academie missen van een bijeenkomst leidt tot uitsluiting van
verdere deelname aan de opleiding.

naar overzicht >
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DIPLOMA
Diploma
Het diploma UEFA C Youth wordt toegekend aan hen, die alle Proeven van
Bekwaamheden met goed gevolg hebben afgelegd. Het opleidingsprogramma
en de beschrijvingen van de diverse Proeven van Bekwaamheden worden bij
aanvang van de opleiding uitgereikt.
Licentie
Met het diploma UEFA C Youth kan de licentie UEFA C worden aangevraagd
bij de afdeling Contact. Deze wordt verstrekt voor een periode van drie jaar.

naar overzicht >
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STUDIEKOSTEN
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor de opleiding UEFA C Youth bedraagt € 50,- en wordt bij
inschrijving voldaan via Ideal betaling.
Opleidingsgeld
Het opleidingsgeld voor de opleiding UEFA C Youth bedraagt € 1.990,- dit is
inclusief (digitaal) studiemateriaal en exclusief reiskosten en toegangskaarten
voor eventueel te bezoeken wedstrijden.

naar overzicht >
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INSCHRIJVEN
Inschrijfprocedure9
Indien een kandidaat voldoet aan de hiervoor beschreven toelatingseisen kan
de kandidaat zich voor woensdag 19 augustus 2020 inschrijven door de
volgende (digitale) procedure te volgen Inschrijvingen die later binnenkomen
worden in principe terzijde gelegd en niet in behandeling genomen. Een
afwijking van deze regel is ter beoordeling van de toelatingscommissie.
Let op! Er zijn maximaal 32 plaatsen beschikbaar, mocht deze vol zitten
dan kan er aangemeld worden voor de wachtlijst.
Verplichting
Na het (digitaal) inschrijven voor de opleiding verplicht de kandidaat zich tot
de betaling van het inschrijfgeld voor 19 augustus 2020.

9

Bij annuleren 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
nooit terugbetaald.

naar overzicht >
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