UEFA B
START IN SEPTEMBER 2021

AANKONDIGING
TRAINER-COACH OPLEIDING
2021-2022

Binnen het voetbal 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 B is erop gericht om jou voor te bereiden op en te
ontwikkelen in het - met succes - uitvoeren van deze taken.
Onderwerpen die tijdens de opleiding worden behandeld, zijn:
•
Coachen van jeugdspelers tijdens wedstrijden;
•
Analyseren van wedstrijden;
•
Geven van trainingen gericht op het ontwikkelen van een speelwijze;
•
Maken van een geperiodiseerde jaarplanning voor een jeugdteam;
•
Begeleiden van jeugdspelers en staf;
•
Ontwikkelen en bewaken van selectiebeleid.
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UEFA B
Overview
Start opleiding

Opleidingsinvestering

Doorlooptijd
Waar

Onderdelen

Diploma

Opleidings- en inschrijfgeld

Doel van de opleiding
De opleiding UEFA B richt zich vooral op het coachen, trainen en begeleiden
van teams en spelers uitkomend op het niveau waarvoor je een geldige UEFA
B licentie nodig hebt.

In week 21 met een online
bijeenkomst (onder voorbehoud)
Centrale bijeenkomsten,
groepsbijeenkomsten en
individuele stage

Algemene informatie
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.

11 maanden
Op het KNVB Campus te Zeist, bij een
TOP AV in de regio en/of bij de eigen
club
Opleidings-, praktijkgedeelte,
theorietoetsen en Proeven van
Bekwaamheid
UEFA B

1. Kosten inschrijving € 100,(incl. toelatingsgesprek)
2. Opleiding UEFA B € 4.640,-

1

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 B

STUDIEPROGRAMMA
Proeven van bekwaamheid (PVB)

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:

4 centrale opleidingsbijeenkomsten

20 uur

17 (sub)groepsbijeenkomsten

68 uur

1. Coachen van wedstrijden

2 wedstrijdanalyse

1

6 uur

2. Geven van trainingen

3. Begeleiden van team en spelers
4. Talentherkenning en selectiebeleid

Zelfstudie

12 uur

Uitvoeren opdrachten en portofolio

80 uur

Voor het afleggen van herkansingen van PVB's na 31 mei 2022 worden
bijkomende kosten in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven.

Individuele stage

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 mei 2022
zullen apart in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven.

Proeven van bekwaamheid

naar overzicht >

Totaal

120 uur
20 uur
326 uur
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UEFA B

STUDIEPROGRAMMA

1

Opzet van de opleiding

Stage

Tijdens de opleiding krijg je verschillende op de praktijkgerichte opdrachten die
jou helpen bij het ontwikkelen van jouw kennis en vaardigheden als trainer-coach.
Hierbij worden deelnemers gedurende de opleiding ondersteund door de docent,
de praktijkbegeleider, de digitale leeromgeving, andere deelnemers en diverse
materialen.

Het ervaringsdeel bestaat uit een verplichte stage bij een team waar je jouw
praktijkopdrachten kan uitvoeren van minimaal twee keer per week van
minimaal anderhalf uur gedurende de gehele duur van de opleiding.

De opleiding bestaat uit twee delen: een opleidingsdeel en een ervaringsdeel.
Het opleidingsdeel bestaat uit modules. Elke module bestaat in de regel uit
centrale bijeenkomsten op de KNVB Campus in Zeist en
(sub)groepsbijeenkomsten bij een club van één van de deelnemers en een
wedstrijdanalyse. Deze bijeenkomsten zullen of op de maandag, woensdag of
vrijdag plaatsvinden

Dit stageteam is een:
• Senioren mannen eerste klasse, of:
• Senioren mannen tweede klasse, of;
• Senioren mannen derde klasse, of;
• JO23 eerste t/m derde divisie, of;
• JO19 eerste t/m vierde divisie, of;
• topklasse vrouwen, of;
• hoofdklasse vrouwen.
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. In overleg met de KNVB Academie kan worden
afgeweken van het bovenstaande als op basis van gegronde redenen niet kan
worden voldaan aan de beschreven eisen.

naar overzicht >
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UEFA B

TOELATINGSEISEN
De toelating bestaat uit twee onderdelen:
1.

de inschrijving

2.

een toelatingsgesprek

1. De inschrijving
De kandidaat kan zich inschrijven als hij/zij minimaal voldoet aan de onderstaande
toelatingseis:
In het bezit zijn van een UEFA C of UEFA C YOUTH diploma,
en;
• Een volledig seizoen hoofdtrainer-coach bent geweest op UEFA C niveau na het
behalen van jouw UEFA C (YOUTH), of;
• Een volledig seizoen assistent trainer-coach bent geweest op UEFA B niveau
(minimaal 2 trainingsmomenten in de week bij een vast team) na het behalen van
jouw UEFA C (YOUTH), of;
• In het bezit is van een pedagogisch HBO/ Universitair diploma.
Zie de volgende sheets voor uitgebreide informatie over de toelatingseisen.

naar overzicht >
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UEFA B

TOELATINGSEISEN UEFA B
Hoofdtrainer-coach

Assistent trainer-coach

Je bent na jouw opleiding UEFA C (Youth) minimaal één volledig seizoen
werkzaam geweest als bevoegd hoofdtrainer-coach (eindverantwoordelijk) van
een team uitkomend in de:
•

Mannen reserve hoofdklasse, of;

Je bent na jouw opleiding UEFA C (Youth) minimaal één volledig seizoen
werkzaam geweest als assistent trainer-coach (minimaal 2
trainingsmomenten in de week bij een vast team) op bij een team uitkomend
in de:

•

Mannen reserve eerste klasse, of;

•

Mannen derde klasse of hoger, of;

•

Mannen vierde of vijfde klasse, of;

•

JO 23 eerste divisie, of;

•

JO19, JO18, JO17 eerste klasse of hoger, of;

•

JO19, JO18, JO17 eerste en tweede divisie, of;

•

Vrouwen hoofdklasse, of;

•

Beloften vrouwen, of

•

Vrouwen eerste klasse.

•

Topklasse vrouwen.

Sport- of onderwijsgerelateerde HBO/ Universitair diploma
Je hebt naast het behaalde UEFA C (YOUTH) diploma een van onderstaande diploma’s in het bezit :
Sport gerelateerde HBO opleidingen:
ALO
Sportkunde
Psychomotorisch therapie en bewegingsagogie
Sport, management en ondernemen

Sport gerelateerde universitaire opleidingen:
Sportbeleid en sportmanagement
Sport Science
Bewegingswetenschappen

naar overzicht >

Lerarenopleidingen:
PABO
HBO lerarenopleiding voortgezet onderwijs
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TOELATINGSEISEN
2. Toelatingsgesprek
Met iedere kandidaat die voldoet aan de gestelde eisen van inschrijving, wordt een
online toelatingsgesprek gehouden. Als voorbereiding op dit gesprek krijg je een
opdracht toegestuurd.
De toelatingsgesprekken vinden plaats in week 16, 17 of 18. De uitnodiging voor het
gesprek volgt in week 15.
De uitkomst van het gesprek bepaalt de definitieve toelaatbaarheid. We streven
ernaar om altijd alle toelaatbare kandidaten te plaatsen in deze opleiding. Plaatsing
geschiedt dan op basis van toelaatbaarheid en het aantal beschikbare
opleidingsplekken. Bij alle kandidaten die toelaatbaar zijn, geschiedt de plaatsing op
basis van de volgorde van inschrijving. Vanwege organisatorische mogelijkheden en
beschikbaarheid, is het dus mogelijk dat je op een wachtlijst wordt geplaatst.

naar overzicht >
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DIPLOMA EN BEVOEGDHEID
Proeven van bekwaamheid
Het diploma UEFA B wordt toegekend aan hen, die alle Proeven van
Bekwaamheden met goed gevolg hebben afgelegd. Het opleidingsprogramma
en de beschrijvingen van de diverse Proeven van Bekwaamheden zijn terug
te vinden in de online leeromgeving.
Diploma
Met het diploma UEFA B kan een UEFA B licentie worden aangevraagd bij de
afdeling contact@knvb.nl. Deze wordt verstrekt voor een periode van drie
jaar.
Licentie
Met het diploma en de licentie UEFA B is het toegestaan als trainer-coach op
te treden van teams en spelers uitkomend op het niveau waarvoor een
geldige UEFA B licentie benodigd is.

naar overzicht >
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UEFA B

STUDIEKOSTEN
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor de opleiding UEFA B bedraagt € 100,- en wordt bij
inschrijving voldaan via IDEAL betaling. Door het inschrijven voor de opleiding
verplicht de kandidaat zich tot de betaling van het inschrijfgeld en bij
eventuele toelating tot betaling van het opleidingsgeld conform de algemene
voorwaarden van de KNVB Academie.
Opleidingsgeld
Het opleidingsgeld voor de opleiding UEFA B bedraagt € 4.640,Na de toelatingstest ontvang je via een bevestiging een IDEAL betalingslink
voor het opleidingsgeld te voldoen.

naar overzicht >
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INSCHRIJVEN
Inschrijfprocedure1
Indien een kandidaat voldoet aan de toelatingseisen kan de kandidaat tot uiterlijk
28 maart 2021 inschrijven:
• Ga naar https://www.knvb.nl/info/60185/training-trainers/273/uefa-b
• Klik op de plaats waar jij de opleiding wilt volgen.
• En maak de inschrijving compleet.
• Let op je dient een kopie van je UEFA C (YOUTH) diploma toe te voegen
(anders kan de inschrijving niet voltooid worden)
• Let op indien van toepassing, dien je een kopie van je pedagogische HBO/
Universitair diploma toe te voegen (anders kan de inschrijving niet voltooid
worden)
In week 15 ontvang je via de mail een uitnodiging voor de online toelatingstest.
In week 16 of 17 of 18 vindt de digitale toelatingstest plaats.
De reguliere KNVB opleiding zal van start gaan met een online bijeenkomst in
week 21 (onder voorbehoud)

1

Bij annuleren na definitieve bevestiging 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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