GOALKEEPERCOACH B

AANKONDIGING
GOALKEEPERCOACH OPLEIDING
2020-2021

Het doel van de opleiding Goalkeepercoach B is cursisten voor te bereiden op het trainen en coachen
van keepers van standaardelftallen mannen uitkomend in de hoofdklasse KNVB en lager,
vrouwenelftallen, reserve selectie-elftallen (tweede/derde elftal), O17- en O19 junioren.

Een intensieve analyse van wedstrijden en trainingen op alle niveaus, zowel bij prof- als
amateurvoetbal, gericht op de taak en functie van de keeper is de basis van deze opleiding. Eén en
ander heeft geleid tot het analyseren van de keeper in relatie tot de speelwijze van het team. Een
logisch gevolg hiervan is dat het trainen, coachen en begeleiden van de keeper in relatie met het team
als een rode lijn door de opleiding loopt. Daarin is de samenwerking tussen de verantwoordelijke
trainer-coach en de goalkeepercoach zeer belangrijk.

De opleiding verschaft cursisten gevorderde kennis en vaardigheid om (jeugd) keepers te trainen,
coachen en te begeleiden rondom trainingen en wedstrijden. De analyse van een wedstrijd met het
accent op het analyseren van het spel van de keeper in relatie met het team tijdens aanvallen en
verdedigen leidt tot het beschrijven van voetbalproblemen en doelstellingen. De doelstellingen worden
vertaald in trainingen met een afstemming tussen individuele- en teamtrainingen. Ook wordt aandacht
besteed aan het plannen op middellange termijn. Opdrachten gebaseerd op bovenstaande
onderwerpen zorgen voor de relatie tussen de praktijk op de club en de cursusbijeenkomsten.
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GOALKEEPERCOACH B
OVERVIEW
Start opleiding

Opleidingsinvestering

Opzet van de opleiding

5 bijeenkomsten

Data

20 maart, 12 april, 31 mei en 10 juni

Waar

1ste bijeenkomst zal plaats vinden bij
Blauw Geel ‘55 te Ede (overige
bijeenkomsten bij de clubs van de
deelnemers)

Onderdelen

Toelatingseisen

Diploma
Opleidings- en inschrijfgeld
Aanmelden

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 cursist in de praktijk aan het
werk gaat met praktijkopdrachten. Deze praktijkopdrachten staan centraal
tijdens de cursusbijeenkomsten. De producten van de opdrachten worden
vastgelegd in een (digitaal) portfolio.

Zaterdag 6 maart 2021 aanvangstijd in
de middag afhankelijk van het
wedstrijdschema (indicatie 13.30 tot
18.00 uur)

Cursus- en een ervaringsgedeelte en
Proeven van Bekwaamheid

1

Inhoud aankondiging

Contact personen KNVB opleiding

• Studieprogramma

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

• Toelatingseisen
• Diploma en bevoegdheid
• Aanmelden
• Studiekosten

In het bezit van Goalkeepercoach C of
UEFA C (Youth)

Goalkeepercoach B
€ 360,- en 50,http://inschrijven.knvb.nl
naar overzicht >
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GOALKEEPERCOACH B

STUDIEPROGRAMMA
1
Algemene informatie

Opleidingsinvestering

De opleiding bestaat uit twee delen: een cursus- en een ervaringsgedeelte.
Het cursusgedeelte, met veel praktijk, bestaat uit vijfbijeenkomsten van vier
uur exclusief zelfstudie, uitwerken van opdrachten en het bijhouden van een
portofolio. De cursusbijeenkomsten zijn gepland op een vrijdag.
De eerste bijeenkomst zal plaats vinden op een centrale locatie op zaterdag 6
maart 2021 bij Blauw Geel’55 in Ede. De overige cursusbijeenkomsten
vinden in overleg met de docent plaats bij de clubs van de cursisten.

5 centrale cursusbijeenkomsten
Zelfstudie

20 uur
5 uur

Uitvoeren opdrachten en portofolio

15 uur

Individuele stage

32 uur

Totaal

72 uur

Onderwerpen
Het ervaringsgedeelte betreft het trainen en coachen van keepers en
veldspelers van standaardelftallen mannen uitkomend in de hoofdklasse
KNVB en lager, vrouwenelftallen, reserve selectie-elftallen (tweede/derde
elftal), O17- en O19 junioren gedurende de opleiding. Hierbij wordt de cursist
ondersteund door een praktijkbegeleider1 2.

▪ Visie op voetballen en de visie op de hedendaagse keeper
▪ Samenwerking en rolverdeling Hoofd trainer-coach en Goalkeepercoach.
▪ Taken en verantwoordelijkheden van de Goalkeepercoach.
▪ Hoe het spel van de keeper te analyseren.
▪ Het begeleiden van keepers in relatie tot zijn medespelers.
▪ Selectiebeleid van keepers
▪ Wedstrijdanalyse met als accent het analyseren van het spel van de
doelverdediger

1 De praktijkbegeleider is een trainer-coach die minimaal in het bezit is van het diploma UEFA B (Youth).
2 De praktijkbegeleider dient de eerste bijeenkomst van de opleiding aanwezig te zijn. De tweede bijeenkomst zal in
overleg met KNVB docent gepland worden. De cursist dient zelf voor een praktijkbegeleider te zorgen.

naar overzicht >

▪ Het op basis van een wedstrijdanalyse geven van individuele trainingen
▪ Het op basis van een wedstrijdanalyse geven van trainingen geïntegreerd
met medespelers
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TOELATINGSEISEN
De kandidaat is in principe toelaatbaar als deze voldoet aan de onderstaande
toelatingseisen:
Goalkeepercoach diploma’s
▪ In het bezit is van een geldig diploma Goalkeepercoach C of;
▪ In het bezit is van een geldig diploma Basiscursus Keepercoach of;
▪ In het bezit is van een geldig diploma Keepercoach niveau II of;
Trainer-coach diploma’s
▪ In het bezit is van een geldig diploma UEFA C (Youth) of;
▪ In het bezit is van een geldig diploma UEFA B (Youth) of;

▪ In het bezit is van een geldig diploma UEFA A (Youth) of;
▪ In het bezit is van een geldig diploma UEFA Pro.

naar overzicht >
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DIPLOMA EN BEVOEGDHEID
Proeven van bekwaamheid
Om de opleiding met een diploma af te ronden moeten er een aantal Proeven
van Bekwaamheid (PVB) met goed gevolg worden afgelegd, te weten:
▪ PVB 1 Coachen tijdens wedstrijden.
▪ PVB 2 Geven van trainingen.
▪ PVB 3 Begeleiden van keepers/spelers.
Diploma
Het diploma GKC B wordt toegekend aan hen, die alle PVB’s met goed
gevolg hebben afgelegd. Het opleidingsprogramma en de beschrijving van de
PVB’s worden bij aanvang van de opleiding uitgereikt.
Toekenning licentiepunten
Met het diploma GKC B heb je recht op 9 licentiepunten ten behoeve van een
(eventuele) verlenging van je UEFA trainer-coach licentie.

naar overzicht >
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AANMELDEN
Inschrijfprocedure
Indien een kandidaat voldoet aan de eerdergenoemde toelatingseisen kan de
kandidaat zich inschrijven door de volgende (digitale) procedure te volgen:
▪ Vervolg de inschrijving door gevraagde informatie in te vullen en/of bij te
voegen.
▪ Na het (digitaal) inschrijven voor de opleiding verplicht de kandidaat zich tot
de betaling van het inschrijfgeld en verklaart de kandidaat dat bij toelating
tot de opleiding het opleidingsgeld automatisch kan worden geïncasseerd.
▪ Indien het opleidingsgeld niet door de kandidaat wordt betaald maar door
een derde, moet de KNVB Academie hier voor een schriftelijke verklaring
ontvangen.
Let op! De inschrijving is pas definitief wanneer de gevraagde informatie, de
bijgevoegde documenten en het inschrijfgeld in het bezit is van de KNVB
Academie.
Annuleren
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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STUDIEKOSTEN
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor de opleiding GKC B bedraagt € 50,- en wordt bij
inschrijving voldaan via Ideal betaling.
Opleidingsgeld
Het opleidingsgeld voor de opleiding bedraagt € 360,- dit is exclusief
reiskosten en toegangskaarten voor te bezoeken wedstrijden. Na toelating
ontvang je via een bevestiging een IDEAL betalingslink voor het
opleidingsgeld te voldoen.

naar overzicht >
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