UEFA PRO

AANKONDIGING
TRAINER-COACH OPLEIDING
2021 - 2022

Om beter aan te sluiten bij de veranderende wereld van het betaald voetbal, is in de laatste jaren
de opleiding UEFA Pro vernieuwd.

Dit betekent voor jou als toekomstig trainer-coach UEFA Pro dat jij jezelf blijft ontwikkelen en kunt
aanpassen aan het continue veranderende voetballandschap. Naast kennis en kunde, dagen wij je
uit om continu te vernieuwen, te verbeteren, creatief te zijn en een eigen visie te ontwikkelen.
Vanuit de KNVB Academie bieden wij jou in de opleiding UEFA Pro maatwerk in opdrachten en
begeleiding, centrale bijeenkomsten onder begeleiding van experts om van én met elkaar te leren,
groepsbijeenkomsten in de praktijk en (inter)nationale uitwisseling.
Wie het diploma UEFA Pro heeft behaald, is bevoegd om als zelfstandig hoofdtrainer-coach in het
betaald voetbal werkzaam te zijn.
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Belangrijke informatie
De toelating voor de opleiding UEFA Pro vindt plaats in twee stappen:
1. Toelatingsscreening op basis van CV. Bij het voldoen aan de gestelde
toelatingseisen wordt de kandidaat uitgenodigd voor het selectiegesprek;
2. Selectiegesprek. Een gesprek van ca. 75 minuten met vertegenwoordigers
vanuit het werkveld. Voorafgaand aan het gesprek wordt een
voorbereidende opdracht toegestuurd.

Overview
Start opleiding
Opleidingsinvestering
Doorlooptijd
Waar

Onderdelen

Diploma
Opleidings- en inschrijfgeld

Mei 2021
ca. 360 uur

De gestelde eisen bij het onderdeel Toelatingseisen zijn de minimale criteria
om in te schrijven.
Je wordt toegelaten tot de opleiding als je als toelaatbaar wordt beoordeeld
naar aanleiding van het selectiegesprek én als dit wordt vastgesteld door de
toelatingscommissie UEFA Pro.

12 maanden
KNVB Campus, Zeist
Diverse locaties BVO
Centrale en groepsbijeenkomsten,
intervisie, stages,
Proeven van Bekwaamheid
UEFA Pro

Algemene informatie
1

De opleiding is een mix van bijeenkomsten, opdrachten, ervaren in de
praktijk, intervisie en wedstrijden bezoeken. Dit doe je samen met alle
deelnemers, in kleinere groepen en individueel. De opdrachten worden
vastgelegd in een digitaal portfolio.

1. Inschrijfkosten € 75,2. Selectiegesprek € 500,3. Opleiding UEFA Pro € 21.000,Inhoud aankondiging
• Toelatingseisen
• Diploma en bevoegdheid

• Studiekosten

Contactpersoon KNVB Academie

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

• Inschrijven
naar overzicht >

• Studieprogramma
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TOELATINGSEISEN
- INSCHRIJVING Na het behalen van het diploma trainer-coach UEFA A (Youth), waarbij het jaar van inschrijving
voor de opleiding UEFA Pro meetelt, voldoe je minimaal aan een van onderstaande eisen.
Je bent minimaal 2 jaar zelfstandig hoofdtrainer-coach geweest:
(Onder jaar wordt verstaan: een volledig voetbalseizoen in de desbetreffende functie)
• van een team uitkomend op het niveau van de 3 hoogste amateurniveaus, of;
• van een team O18 of O21 divisie 1 t/m 4 (of vergelijkbare niveaus vanuit het verleden, te weten:
O19 of ouder in de ere- en eerste divisie) of;
• van een team uitkomend in de Eredivisie vrouwen, of;
• minimaal 2 jaar assistent trainer-coach geweest bij een 1e elftal BVO, of;
• 2 jaar nationaal-coach O17/O18/O19 (m/v) inclusief gecoacht eindtoernooi of;
• 2 jaar nationaal-coach O23 (v).
Combinatie van bovenstaande ervaringen maar altijd minimaal 2 jaar.

N.B: Buitenlandse trainerservaring wordt beoordeeld door de Toelatingscommissie op basis van het Nederlandse
competitieniveau.

naar overzicht >
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TOELATINGSEISEN
- SELECTIEGESPREK Met iedere kandidaat die voldoet aan de eisen van inschrijving, wordt een selectiegesprek
gehouden. De selectiegesprekken vinden plaats in week 44 (26-30 oktober) en 45 (2-6
november).
Ter voorbereiding op dit gesprek ontvang je in week 42 (12-16 oktober) een uitnodiging
met een opdracht.
CV en motivatiebrief
Graag willen we vooraf door middel van een CV en een motivatiebrief meer over jou te
weten komen. Vermeld daarom in jouw CV of je onderstaande ervaringen of diploma’s
hebt:
• Je hebt ervaring als speler in het betaalde voetbal of als international;
• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als zelfstandig trainer-coach op topniveau (beloften
betaald voetbal, drie hoogste klassen amateurvoetbal mannen, eredivisie vrouwen);
• Je hebt een afgeronde sportopleiding (ALO of MBO Sport en bewegen – sport en
beweegleider/coördinator);
• Je hebt een pedagogische opleiding afgerond en/of pedagogische werkervaring;
• Je hebt HBO diploma of aantoonbaar HBO werk- en denkniveau;
• Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring in het bedrijfsleven.
De uitkomst van jouw selectiegesprek bepaalt of jij wordt toegelaten tot de opleiding.
Bij minder dan 8 toelaatbare deelnemers behoudt de KNVB zich het recht toe om de
opleiding naar een volgend opleidingsjaar te verschuiven.
naar overzicht >
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STUDIEPROGRAMMA
Opzet van de opleiding
De opleiding bestaat uit twee delen: een opleidings- en een praktijkgedeelte.
Het opleidingsgedeelte bestaat uit centrale, groeps- en
intervisiebijeenkomsten. De centrale bijeenkomsten vinden in de regel plaats
op woensdag. De planning van de overige bijeenkomsten worden in overleg
met de deelnemers vastgesteld en kunnen op andere dagen plaatsvinden.

Opleidingsinvestering
Opleidingsgedeelte
Intake en POP

± 28 uur

*Centrale bijeenkomsten

± 82 uur

Internationale 3 daagse

Stage-eisen:
• Je loopt stage bij het eerste team van een BVO (Eredivisie of
Keukenkampioen divisie) of O23 team uitkomend in de
Keukenkampioendivisie om de opdrachten uit te kunnen voeren.
− Indien je zelfstandig hoofdtrainer-coach bent van een O18 of O21 elftal
mannen uitkomend in divisie 1 t/m 4, een 1e elftal mannen uitkomend
in minimaal de hoofdklasse, eredivisie vrouwen of Bondscoach O17 of
hoger (m/v), ben je minimaal 1 dag in de week actief aanwezig bij het
stageteam.
− Ben je in het seizoen 2021-2022 geen zelfstandig hoofd trainer-coach
op één van bovenstaande niveaus, dan ben je minimaal 3 dagen in de
week actief aanwezig bij het stageteam.
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n.t.b.

Intervisie-/ groepsbijeenkomsten

± 32 uur

Buitenlandstage

± 96 uur

Praktijkgedeelte
Eigen invulling leertraject

± 200 uur

Totaal

± 438 uur

De deelnemer moet uiterlijk 1 juni 2022 alle PVB’s van de opleiding met
goed gevolg hebben afgelegd.

* Indien een internationale 3-daagse (ca. 48 uur) wordt georganiseerd, vervalt 1 centrale
bijeenkomst. (± 10 uur).

naar overzicht >
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DIPLOMA EN BEVOEGDHEID
Proeven van Bekwaamheid
Het diploma UEFA Pro wordt toegekend aan hen, die alle Proeven van Bekwaamheid
met een voldoende hebben afgerond. De Proeven van Bekwaamheid hebben betrekking
op onderstaande kerntaken:
• Geven van trainingen
• Coachen van wedstrijden
• Begeleiden van spelers
• Managen van het begeleidingsteam
• Ondersteunen voetbaltechnisch beleid en netwerken
• Vergaren, ontwikkelen, delen en toepassen van voetbalkennis

Het opleidingsprogramma en de beschrijvingen van de diverse Proeven van
Bekwaamheid vind je bij aanvang van de opleiding in de digitale leeromgeving.
Diploma
Met het diploma UEFA Pro kan de licentie UEFA Pro worden aangevraagd bij de afdeling
Contact (contact@knvb.nl). De licentie moet door de geslaagde kandidaat zelf worden
aangevraagd, waarna deze wordt verstrekt voor een periode van drie jaar.

Licentie
Met de licentie UEFA Pro is het toegestaan als hoofdtrainer-coach op te treden van
spelers uitkomend in het betaald voetbal.

naar overzicht >
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STUDIEKOSTEN
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor de opleiding UEFA Pro bedraagt € 75,- en dient voor de
sluitingsdatum van 4 oktober 2020 in het bezit te zijn van de KNVB Academie op ING
Bank NL89 INGB 0670 0002 13 onder vermelding van UEFA PRO en de voorletters en
achternaam van de kandidaat.
Het inschrijfgeld voor het selectiegesprek voor de opleiding UEFA Pro bedraagt € 500,en dient voor de datum van het gesprek in het bezit te zijn van de KNVB Academie op
ING Bank NL89 INGB 0670 0002 13 onder vermelding van UEFA Pro en de voorletters
en achternaam van de kandidaat.
De selectiegesprekken vinden plaats in week 44 en 45. De uitnodiging voor het gesprek
volgt vanaf week 42.
Mocht het inschrijfgeld niet betaald zijn voor de sluitingsdatum, dan kunnen wij de
inschrijving niet in behandeling nemen en zal de kandidaat niet worden meegenomen in
de toelatingsprocedure.
Opleidingsgeld
Het opleidingsgeld voor de opleiding UEFA Pro bedraagt € 21.000,-.
Dit is inclusief: accommodatie- en verblijfskosten centrale bijeenkomsten, verplichte
literatuur, Proeven van Bekwaamheid, digitale leeromgevingen, begeleiding door docent
en leercoach.

naar overzicht >
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INSCHRIJVEN
Inschrijfprocedure8
Indien een kandidaat voldoet aan de toelatingseisen voor inschrijving kan de
kandidaat tot uiterlijk 4 oktober 2020 inschrijven door de volgende digitale
procedure te volgen:
• Lees de opleidingsaankondiging van de opleiding UEFA Pro 2021-2022 goed
door;
• Ga naar de site https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/opleidingen-op--enbijscholingen/trainer-coach-veldvoetbal-opleidingen/uefa-pro;
• Kies voor de knop "Direct inschrijven"
Voeg een uitgebreide motivatiebrief en een voetbal én maatschappelijke CV toe
of mail dit naar carla.vandasselaar@knvb.nl
Verplichting
Na het digitaal inschrijven voor de opleiding verplicht de kandidaat zich tot de
betaling van het inschrijfgeld voor de toelatingsscreening, de kosten voor het
eventueel afnemen van het selectiegesprek en bij toelating tot de opleiding tot het
betalen van het opleidingsgeld.
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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 voor de toelatingsscreening
en het selectiegesprek wordt nooit terugbetaald.

naar overzicht >
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