UEFA FUTSAL B

AANKONDIGING
TRAINER-COACH OPLEIDING
2020-2021

Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze
teams vraagt om de juiste trainer-coach. De taken van een trainer-coach zijn onder te verdelen in:
coachen tijdens wedstrijden, geven van trainingen en het begeleiden van kader/spelers. Daarnaast is de
trainer-coach onderdeel van de vereniging.
De opleiding UEFA Futsal B is erop gericht de cursisten voor te bereiden op en te ontwikkelen in het met succes - uitvoeren van deze taken.
Het specifieke doel van deze opleiding is de cursisten voor te bereiden op het trainen, het coachen en
het begeleiden van standaardteams mannen uitkomende in de hoogste klasse van het zaalvoetbal,
alsmede het participeren in de vereniging.

Uitgangspunt is dat de trainer-coach leert om op planmatige wijze te werken aan de ontwikkeling van
een speelwijze van het team en leert om onderdelen die in de wedstrijd aanwezig zijn te vertalen naar
trainingen en omgekeerd.
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UEFA FUTSAL B
Overview

Algemene informatie

Start opleiding

26 oktober om 16.00-22.30 uur bij de
KNVB Campus in Zeist

Opleidingsinvestering

11 bijeenkomsten (exclusief, toets en
wedstrijdanalyse en Proeve van
Bekwaamheid)

Doorlooptijd
Waar

Onderdelen

Diploma
Opleidings- en inschrijfgeld

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.

9 maanden
Aantal bijeenkomsten in Zeist en
overige bijeenkomsten vinden
regionaal plaats
Cursus-, praktijkgedeelte, theorietoets,
wedstrijdanalyse en Proeven van
Bekwaamheid
UEFA Futsal B
€ 1.925- en 50,-
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Inhoud aankondiging
• Studieprogramma

• Toelatingseisen
• Diploma en bevoegdheid

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

• Studiekosten
• Inschrijven
naar overzicht >
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UEFA Futsal B

STUDIEPROGRAMMA
Opzet van de opleiding

Opleidingsinvestering
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Het cursusdeel bestaat uit:
- 5 centrale bijeenkomsten, die vinden plaats op maandag van 16.00 tot 22.00
uur (inclusief maaltijd). Deze bijeenkomsten zijn met de gehele cursusgroep.

Cursusgedeelte

- 5 groepsbijeenkomsten, die vinden doordeweeks (op maandag of
woensdag) plaats van 19.00 tot 22.00 uur. Deze bijeenkomsten zijn met een
gedeelte van de cursusgroep. En worden georganiseerd door de cursist zelf.

Zelfstudie

De groepsbijeenkomsten bestaan voor een groot deel uit het geven van een
training (didactisch practicum) en vinden met name plaats bij verenigingen,
dus in de werkelijke context

Cursusbijeenkomsten

Uitvoeren van opdrachten en portfolio en
coachen van een team
Toetsen en Proeven van bekwaamheid

Totaal

Het ervaringsdeel bestaat uit:

45 uur
± 60 uur
± 150 uur
± 15 uur

± 270 uur

Een stage van minimaal één keer per week gedurende de cursus bij een
zaalvoetbalteam (niveau ere- of eerste divisie). Van het stageteam moeten
ook (competitie)wedstrijden worden bezocht.
De PVB’s moeten uiterlijk 31 juli 2021 met goed gevolg zijn afgelegd.

Het analyseren van een aantal wedstrijden

4 Voor

het afleggen van herkansingen van PVB's na 31 juli 2021 worden bijkomende kosten in rekening gebracht
tegen de dan geldende tarieven.
5 Bij

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 juli 2021 zullen apart in rekening worden gebracht tegen
de dan geldende tarieven.

naar overzicht >
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TOELATINGSEISEN
De kandidaat is in principe toelaatbaar als deze voldoet aan de onderstaande
toelatingseisen.
Bij de toelating zullen de volgende criteria in overweging worden genomen:
• In het bezit van het diploma Trainer-Coach zaalvoetbal III (zaalvoetbalcoach III /
Futsalcoach III)
• Staat van dienst als zaalvoetbalspeler (niveau, aantal jaren, interlands)
• Staat van dienst als zaalvoetbalcoach (niveau, aantal jaren) trainersopleidingen
veldvoetbal
• In het bezit van het diploma CIOS/ ROC S&B, ALO of PABO
• Een functie uitoefenen in relatie tot de opleiding Trainer Coach zaalvoetbal II.
De toelatingscommissie kan als aanvulling op bovengenoemde criteria een
toelatingstest/-gesprek voor een deel van de kandidaten vaststellen. Deze
gesprekken vinden plaats op een nader te bepalen datum.

naar overzicht >
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UEFA Futsal B

DIPLOMA EN BEVOEGDHEID
Proeven van bekwaamheid
De opleiding wordt afgesloten met Proeven van Bekwaamheid. Het diploma
UEFA Futsal B wordt toegekend aan hen, die de Proeven van Bekwaamheid
met goed gevolg hebben afgelegd. Het toetsplan met een beschrijving van de
Proeven van Bekwaamheid wordt bij aanvang van de opleiding uitgereikt. Dit
diploma geeft de bevoegdheid om na verkregen licentie als trainer/coach op
te treden in het gehele zaalvoetbal.
Diploma
Met het diploma UEFA Futsal B kan de licentie UEFA Futsal B worden
aangevraagd bij de afdeling trainerslicenties (contact@knvb.nl). Deze wordt
verstrekt voor een periode van drie jaar.
Licentie
Met de licentie UEFA Futsal B is het toegestaan als trainer-coach op te treden
van clubs, spelende in de ere divisie of lager.

naar overzicht >
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UEFA Futsal B

STUDIEKOSTEN
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor de opleiding UEFA Futsal B bedraagt € 50,- en wordt bij
inschrijving voldaan via Ideal betaling.
Opleidingsgeld
Het opleidingsgeld voor de opleiding UEFA Futsal B bedraagt € 1.925,- en zal
na toelating door de automatische incasso geïnd worden.

naar overzicht >
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UEFA Futsal B

INSCHRIJVEN
Inschrijfprocedure8
Indien een kandidaat voldoet aan de toelatingseisen kan de kandidaat inschrijven.

Verplichting
Na het (digitaal) inschrijven voor de opleiding verplicht de kandidaat zich tot de
betaling van het inschrijfgeld.
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Bij annuleren na toelating is de cursist 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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