UEFA A

AANKONDIGING
TRAINER-COACH OPLEIDING
2021-2022

Binnen de top van het amateurvoetbal zijn in de verschillende competities veel
teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste trainer-coach. De
werkzaamheden van een trainer-coach zijn onder andere: coachen tijdens
wedstrijden, geven van trainingen en het begeleiden van spelers. Daarnaast is de
trainer-coach een belangrijke schakel binnen de vereniging.
De opleiding UEFA A is erop gericht om jou binnen deze werkzaamheden
optimaal voor te bereiden en ervaring te laten opdoen zodat je deze
werkzaamheden vanuit een eigen visie met succes kunt uitvoeren.
Voorbeelden van onderwerpen die tijdens de opleiding worden behandeld zijn:
• Visie op voetballen
• Ontwikkelen van visie op speelwijze
• Volhouden van de speelwijze
• Teamontwikkeling
• Samenstellen en samenwerken met begeleidingsteam
• Scouten van spelers (van criteria tot scoutingsysteem)
• Analyseren, uitvoeren en evalueren van voetbaltechnisch beleid
• Omgaan met de media
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UEFA A
OVERVIEW
Start opleiding
Opleidingsinvestering

Doorlooptijd
Waar

Onderdelen

Toelatingseisen

Diploma
Opleidings- en inschrijfgeld

Doel van de opleiding

mei 2021

De opleiding UEFA A is gericht op het trainen en coachen van spelers
uitkomend in de hoogste klassen van het amateurvoetbal of de beloftencompetitie betaald voetbal en/of het werkzaam zijn als assistent trainer-coach
in het betaalde voetbal. Uitgangspunt is dat de trainer-coach leert om te
werken aan het ontwikkelen en volhouden van een speelwijze van het team.

centrale bijeenkomsten,
groepsbijeenkomsten en
individuele stage
12 maanden

Opzet van de opleiding

Op de KNVB Campus te Zeist, bij een
BVO en/of top
amateurvoetbalvereniging in de regio
en/of bij de eigen club
Opleiding-, praktijkgedeelte en
Proeven van Bekwaamheid
Ervaring als trainer-coach op niveau
UEFA B (Youth)

UEFA A
1. Kosten inschrijving € 75,2. Selectiegesprek € 175,3. Opleiding UEFA A € 9.750,-
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De KNVB Academie heeft ervoor gekozen om trainer-coaches voor te
bereiden door zoveel mogelijk praktijkgericht op te leiden. Het gaat om het
geheel van de competentie te ontwikkelen in de context waar je voor wordt
opgeleid. De praktijkopdrachten staan centraal tijdens de
opleidingsbijeenkomsten. De opdrachten (documenten, beeldmateriaal etc.)
worden opgeslagen in jouw digitale portfolio.

Inhoud aankondiging

Contact personen KNVB opleiding

• Studieprogramma

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

• Toelatingseisen
• Diploma en bevoegdheid

• Studiekosten
• Inschrijven

naar overzicht >
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UEFA A

STUDIEPROGRAMMA
Proeven van bekwaamheid (PVB)

Indicatie opleidingsinvestering

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

1. Geven van trainingen

5 centrale opleidingsbijeenkomsten

2. Coachen van wedstrijden

12 groepsbijeenkomsten

ca. 50 uur
ca. 100 uur

3. Ondersteunen voetbaltechnisch beleid en onderhouden externe contacten
Wedstrijden analyseren en bezoeken

4. Samenwerken begeleidingsteam

ca. 60 uur

5. Scouten van spelers
Praktijkgedeelte
Individuele stage

100 uur

Uitvoeren opdrachten en zelfstudie

130 uur

Toetsen & PVB
Proeven van bekwaamheid
Totaal

naar overzicht >

10 uur
ca. 450 uur
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UEFA A

STUDIEPROGRAMMA
Opzet van de opleiding
De centrale bijeenkomsten vinden plaats bij de KNVB Campus te Zeist of bij
Clubs en/of BVO’s. Deze bijeenkomsten vinden plaats op maandag, dinsdag
of woensdag tussen 9.00 uur en 21.00 uur met de totale groep.
Naast de centrale bijeenkomsten worden er ook groepsbijeenkomsten
georganiseerd bij (stage)clubs van één van de deelnemers. De dagen en
data voor deze groepsbijeenkomsten worden in samenspraak met de
deelnemers en de docent vastgesteld en kunnen afwijken van de (vaste) dag
waarop de centrale bijeenkomst in Zeist plaatsvindt.
Het praktijkdeel bestaat uit:
• Een stage van minimaal één training per week bij een stageteam waar je
jouw praktijkopdrachten kan uitvoeren, dat uitkomt in:
▪ mannen team uitkomend in de hoofdklasse, derde of tweede divisie
amateurvoetbal OF
▪ 021 mannen uitkomend niveau divisie 1 t/m 4 OF
▪ 018 mannen uitkomend niveau divisie 1 t/m 4 als 023 uitkomt in KKD
en er geen 021 is OF
▪ eerste vrouwenteam uitkomend in de eredivisie.

1
Daarnaast moet je bij minimaal 12 (competitie) wedstrijden aanwezig zijn
(voorkeur alle wedstrijden).
De periode waarin stage wordt gelopen, is van juni/juli/augustus
(voorbereidingsperiode) tot en met mei.
Praktijkbegeleider
Gedurende het ervaringsdeel ondersteunt de praktijkbegeleider de deelnemer.
De praktijkbegeleider is een trainer-coach die minimaal in het bezit is van het
UEFA A / Trainer-Coach I diploma (senioren of jeugd) en de deelnemer
begeleidt bij het uitvoeren van de opdrachten. Het hebben van een ‘goede’
praktijkbegeleider is essentieel voor het leerproces van de deelnemer.
Het is verplicht in ieder geval één vaste praktijkbegeleider te hebben die aan
bovenstaande eis voldoet. Daarnaast is het mogelijk, indien gewenst, voor de
verschillende kerntaken een andere praktijkbegeleider te raadplegen.

De KNVB behoudt zich het recht voor een deelnemer van stageplek te laten
wijzigen als blijkt dat er geen goede leersituatie gecreëerd kan worden bij het
team van zijn/haar keuze.

naar overzicht >
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UEFA A

TOELATINGSEISEN
- SCREENING De kandidaat kan zich inschrijven als hij/zij minimaal voldoet aan de onderstaande
toelatingseis:
Na het behalen van het diploma trainer-coach UEFA B, waarbij het jaar van inschrijving voor de
opleiding UEFA A meetelt, voldoe je minimaal aan onderstaande eis.
• 2 jaar ervaring als hoofdtrainer-coach op UEFA B niveau, OF
• 2 jaar assistent trainer-coach (minimaal 2 trainingsmomenten in de week bij een vast team) bent
geweest op UEFA A niveau, OF
• Een combi van beiden hebt in totaal 2 seizoenen, OF
• Je meer dan 40 interlands hebt gespeeld (mannen en vrouwen).

naar overzicht >
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UEFA A

TOELATINGSEISEN
- SELECTIEGESPREK Met iedere kandidaat die voldoet aan de gestelde eisen van inschrijving, wordt een
selectiegesprek met twee beoordelaars gehouden. Als voorbereiding op dit gesprek
krijg je een opdracht toegestuurd.
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:
• Jouw staat van dienst als speler
• Jouw ervaring als zelfstandig hoofdtrainer-coach op UEFA B niveau;
• Je hebt een afgeronde sportopleiding (ALO of MBO Sport en bewegen – sport en
beweegleider/coördinator);
• Je hebt een pedagogische opleiding afgerond of hebt een pedagogische
achtergrond;
• Je hebt aantoonbare werkervaring in een leidinggevende functie;
De toelatingsgesprekken vinden plaats in week 2, 3 en 4 van januari 2021 in de
omgeving van Zeist.
De uitkomst van het gesprek bepaalt de definitieve toelaatbaarheid.
We streven ernaar om altijd alle toelaatbare kandidaten te plaatsen in deze
opleiding. Vanwege organisatorische mogelijkheden en beschikbaarheid, kan het
zijn dat je op een wachtlijst wordt geplaatst.

naar overzicht >
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UEFA A

DIPLOMA EN BEVOEGDHEID
Proeven van bekwaamheid
Het diploma UEFA A 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
• Ondersteunen voetbaltechnisch beleid
• Samenwerken begeleidingsteam
• Scouten van spelers
Diploma
Met het diploma UEFA A kan je de licentie UEFA A aanvragen bij de afdeling Contact
(contact@knvb.nl). De licentie moet je zelf aanvragen na het behalen van jouw diploma en
wordt verstrekt voor een periode van drie jaar.
Licentie
Met de licentie UEFA A is het toegestaan als trainer-coach werkzaam te zijn in het
gehele amateurvoetbal, bij een O21 team uitkomende Divisie 1 t/m 4, de eredivisie
vrouwen en/of als assistent-trainer in het betaalde voetbal.

naar overzicht >
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UEFA A

STUDIEKOSTEN
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor de opleiding UEFA A bedraagt € 75,- en dient voor de
sluitingsdatum van 8 november 2020 in het bezit te zijn van de KNVB Academie.
Het inschrijfgeld voor het selectiegesprek voor de opleiding UEFA A bedraagt
€ 175,-. Dit bedrag 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 A 2021/’22 en de voorletters en achternaam van de kandidaat.
De selectiegesprekken vinden plaats in week 2, 3 en 4 van januari 2021. De
uitnodiging voor het gesprek volgt vanaf week 48.
Mocht het inschrijfgeld niet betaald zijn voor de sluitingsdatum, kunnen wij de
inschrijving niet in behandeling nemen en wordt niet meegenomen in de
toelatingsprocedure.
Opleidingsgeld
Het opleidingsgeld voor de opleiding UEFA A 2021/’22 bedraagt € 9.750,-.
Dit is inclusief: accommodatie- en verblijfskosten centrale bijeenkomsten, verplichte
literatuur, Proeven van Bekwaamheid, digitale leeromgevingen, begeleiding door
leercoach.

naar overzicht >
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UEFA A

INSCHRIJVEN
Inschrijfprocedure
Indien je voldoet aan de toelatingseisen voor inschrijving kan je tot uiterlijk 8 november
2020 inschrijven door de volgende procedure te volgen:
• Lees de opleidingsaankondiging van de opleiding UEFA A 2021-2022 goed door;
• Ga naar de site: https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/opleidingen-op--enbijscholingen/trainer-coach-veldvoetbal-opleidingen/uefa-a
• Kies voor de knop "Direct inschrijven"
Vergeet niet een uitgebreide motivatiebrief en een voetbal én maatschappelijke CV toe
te voegen of te mailen 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 het betalen van het opleidingsgeld.
Annuleren
Bij annuleren na toelating is de deelnemer 100% van de overeengekomen opleidingskosten verschuldigd. Bij
tussentijdse beëindiging van de opleiding blijven de volledige opleidingskosten verschuldigd. Het inschrijfgeld voor
de toelatingsscreening en het selectiegesprek wordt nooit terugbetaald.

naar overzicht >
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