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Februari 2021 is het zover, dan gaan wij weer van start met de KNVB docentenopleiding! De KNVB Academie is
hét opleidingsinstituut van het Nederlandse voetbal en richt zich op het opleiden, bijscholen en begeleiden van
docenten, praktijkbegeleiders, trainer-coaches en (assistent-) scheidsrechters.
De KNVB Academie heeft afgelopen seizoen bijna 600 opleidingen en cursussen voor trainers/coaches en
arbitrage verzorgd door het gehele land met meer dan 10.000 deelnemers. Om deze aantallen te kunnen
verwezenlijken hebben wij nu ruim 250 KNVB docenten die onze opleidingen verzorgen. Elk jaar streven wij er
naar om de kwaliteit van onze opleidingen te verbeteren. Om deze doelstelling te kunnen bereiken zijn wij op
zoek naar ambitieuze en kwalitatief goede docenten. Daarom zijn wij op zoek naar jou!
Wil jij weten of de docentenopleiding iets voor jou is? In deze aankondiging staat alle informatie die jij moet
weten. Ben jij geïnteresseerd? Schrijf je in en wie weet mogen wij jou verwelkomen op de KNVB
docentenopleiding waarbij jouw voetbalambitie ons doel is.
“IEDERE VOETBALLER VERDIENT EEN GOEDE TRAINER”
Om deze doelstelling te kunnen nastreven leiden we binnen deze opleiding ambitieuze en kwalitatief
goede docenten op.
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DOCENTENOPLEIDING VOETBAL
OVERVIEW
Start opleiding

Doel van de opleiding

5 en 6 februari 2021

“IEDERE VOETBALLER VERDIENT EEN GOEDE TRAINER”
Opleidingsinvestering

Circa 200 uur studiebelasting

Doorlooptijd

12 maanden

Waar

Centrale bijeenkomsten op de KNVB Campus
te Zeist en regionale bijeenkomsten op
verschillende locaties in het land

Onderdelen

Opleiding-, praktijkgedeelte en Proeven van
Bekwaamheid

Toelatingseisen

Minimaal UEFA B,
(sport)onderwijsbevoegdheid (PABO of ALO),
aantoonbare sociaalpedagogische en
didactische vaardigheden en minimaal 3 jaar
ervaring als trainer-coach

Diploma

Docent voetbalopleidingen minimaal niveau 2

Opleidingskosten

Aanmelden

Gratis. Uitsluitend reiskosten zijn voor
rekening van de deelnemer.
Indien je alleen wordt opgeleid voor een
onderwijsinstelling wordt €5.000,gefactureerd aan de onderwijsinstelling.

Om deze doelstelling te kunnen nastreven leiden we binnen deze opleiding
ambitieuze en kwalitatief goede docenten op.
Wij gaan samen met jou op zoek naar jouw ontwikkelvragen en leerbehoeften
binnen de twee kerntaken van een KNVB docent, namelijk het uitvoeren van
het opleidingsprogramma en het beoordelen van de producten van de
deelnemers.
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Inhoud aankondiging

Contactpersoon KNVB opleiding

• Studieprogramma

Lars Verhoef
0343-499757
Lars.Verhoef@knvb.nl

• Toelatingseisen
• Aanmelden/ kosten

Klik hier

naar overzicht >
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STUDIEPROGRAMMA
Opzet van de opleiding
De docentenopleiding bestaat uit twee delen: het opleidings- en het
ervaringsgedeelte. Het opleidingsgedeelte, met veel praktijk, bestaat uit
zeven bijeenkomsten: drie centrale bijeenkomsten waarbij alle docenten
in opleiding werken aan het thema “docentschap” en drie regionale
bijeenkomsten. Tijdens het ervaringsgedeelte zal van de opleiding zal jij
vanaf maart in samenwerking met jouw praktijkbegeleider bij één
opleiding meelopen en delen van deze opleiding verzorgen. Vanaf
september zal je in samenwerking met jouw praktijkbegeleider een
opleiding verzorgen en ontvang je hier feedback op.
De opleidingsbelasting van de docentenopleiding ziet er als volgt uit:
Opleidingsgedeelte:
Centrale bijeenkomsten* (3 keer)
Regionale bijeenkomsten (4 keer)
Zelfstudie en opdrachten
•

27 uur
16 uur
56 uur

Eerste centrale bijeenkomst is op vrijdag en zaterdagochtend (5 en 6 februari 2021)

Ervaringsgedeelte:
Meelopen bij een opleiding en in samenwerking met je praktijkbegeleider
een opleiding verzorgen.
+- 100 uur

De deelnemer staat centraal
Als KNVB docent ben jij verantwoordelijk voor het verzorgen van KNVB
opleidingen en bijscholingen. De KNVB Academie heeft de
uitgangspunten geformuleerd waarop ons onderwijs is gebaseerd.
De uitgangspunten zijn geformuleerd vanuit de visie op:
- Voetballen
- Leren voetballen
- Leren, opleiden en kwalificeren
Het belangrijkste uitgangspunt voor ons onderwijs is dat de deelnemer
centraal staat. Andere uitgangspunten zijn:
- Het bieden van maatwerk aan de deelnemer waarbij de docent
differentieert naar niveau
- Leren in een veilig leerklimaat
- Leer mij het zelf te doen
Op basis van eerder verworven competenties, genoten opleiding,
opgedane ervaringen en resultaten tijdens het eerste gedeelte van de
opleiding is voor een enkeling een uitstroom op niveau 3 mogelijk. Meer
informatie hierover zal later bekend worden gemaakt in de opleiding.

Totale opleidingsbelasting is ongeveer 200 uur.

naar overzicht >
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TOELATINGSEISEN
Voor toelating tot de docentenopleiding gelden de volgende minimumcriteria:
- UEFA B
- (sport)onderwijsbevoegdheid (PABO of ALO)
- aantoonbare sociaalpedagogische en didactische vaardigheden en
- minimaal 3 jaar ervaring als trainer- coach voetbal
- het hebben van een (sport)onderwijsbevoegdheid (PABO of ALO) is een pré in
combinatie met UEFA A en een vereiste in combinatie met UEFA B
Op basis van bovenstaande criteria worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking
komen voor een sollicitatiegesprek. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week
1, 2 en 3 (2021).
Daarnaast ben je bij toelating tot de docentenopleiding verplicht om elke centrale- en
regionale bijeenkomst aanwezig te zijn.
Overige voorwaarden
Na succesvolle afronding van de docentenopleiding betekent dit dat je minimaal de twee
seizoenen daaropvolgend als docent inzetbaar bent om opleidingen (regulier en/of in het
onderwijs) te geven. Hiervoor teken je voorafgaand aan de opleiding een deelname
overeenkomst. In deze overeenkomst zijn deze voorwaarden vastgelegd.

naar overzicht >
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AANMELDEN / KOSTEN
DE INSCHRIJVINGSTERMIJN OPENT OP 11 NOVEMBER EN SLUIT OP
WOENSDAG 9 DECEMBER 2020.
Inschrijvingen die later binnenkomen worden niet gescreend en meegenomen door de
commissie docentenopleiding.

Inschrijfprocedure
Indien je als kandidaat voldoet aan de toelatingseisen, kan je t/m 9 december 2020
inschrijven door de volgende procedure te volgen:
▪ Log in op het inschrijfportaal met je KNVB account: klik hier
▪ Schrijf je in door de gevraagde informatie correct en compleet in te vullen en bij te
voegen (CV in pdf)
Kosten
Bij de KNVB Academie hechten wij veel waarde aan ambitieuze en kwalitatief goede
docenten. Om die reden worden er voor de docentenopleiding geen kosten in
rekening gebracht. Eventuele reiskosten zijn voor eigen rekening.
Indien je alleen wordt opgeleid als KNVB docent voor een onderwijsinstelling, dan
wordt er een bedrag van €5.000,- gefactureerd aan de onderwijsinstelling.
Verplichting
Zodra je definitief bent toegelaten tot de docentenopleiding is het verplicht om een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Meer informatie volgt zodra jij
bent toegelaten.

naar overzicht >
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