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Het opleiden van spelers van de jongste jeugd tot en met de laatste stap naar de senioren
is een prachtig proces om als Hoofd Opleiding (HO) te volgen en door te ontwikkelen.
Naast het opleiden van spelers levert de hoofd opleiding ook een belangrijke bijdrage in
de ontwikkeling van de trainers, coaches en de ondersteunende staf binnen een
vereniging. Dit is de schitterende en veelzijdige context waarbinnen een Hoofd Opleiding
mag werken!
Een mooie, waardevolle, energieke en zeer uitdagende functie. Het voetballandschap en
de spelers (jongens en meiden) veranderen (snel). Hierbinnen heeft de Hoofd Opleiding
als taak op zoek te gaan naar de optimale ontwikkelingsmogelijkheden om de spelers op
te leiden en de trainers, coaches en staf te ontwikkelen.

Opleiding tot Hoofd Opleiding

HOOFD OPLEIDING A
OVERZICHT
Start opleiding:
Opleidingsinvestering:

Doorlooptijd:
Waar:

Onderdelen:
Toelatingseisen:

Algemene informatie:

• In totaal zijn er 16 bijeenkomsten die maandelijks plaatsvinden.

Juni of september 2021

• De opleiding start indien mogelijk in juni 2021 met een
introductiebijeenkomst bij een vereniging van één van de deelnemers. De
eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats medio september 2021. De
bijeenkomsten vinden plaats tussen 18.00 uur en 22.00 uur afwisselend bij
jouw vereniging en die van de andere deelnemers.

16 bijeenkomsten

18 maanden
Roulerend bij de verenigingen van de
deelnemers aan de opleiding HO-A
Bijeenkomsten, Opdrachten, PvB’en
Zie ‘Toelatingseisen’

Inhoud aankondiging
1

• Programma en organisatie
• Toelatingseisen
• Diploma en bevoegdheid
• Studiekosten

Diploma:
Inschrijfgeld &
Opleidingskosten

Meer informatie

Hoofd Opleiding A
€ 27,50
€ 2.500

KNVB Assist: Hoofd Opleiding opleidingen

Contactpersoon KNVB opleiding

• Aanmelden

Carla van Dasselaar
0343-499133
carla.vandasselaar@knvb.nl
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PROGRAMMA EN ORGANISATIE
Doel van de opleiding
Als Hoofd Opleiding (HO) geef jij leiding aan de uitvoering van het beleidsplan
voor de jeugdafdeling en daarbij heb jij ook oog voor de belangen van het
jeugdvoetbalkader en de belangen van de vereniging. Onderdelen daarvan
zijn het bevorderen van de ontwikkeling van het jeugdvoetbalkader binnen
jouw vereniging, het opstellen en/of door ontwikkelen (onderdelen) van het
jeugdvoetbalbeleidsplan (JVBP) voor de jeugdopleiding en het implementeren
en bewaken hiervan.
De opleiding Hoofd opleiding A (HO A) is erop gericht om de deelnemers voor
te bereiden om deze taken met succes uit te voeren in de complexe context
van hun eigen vereniging.
Opzet van de opleiding
De opleiding bestaat uit twee delen, namelijk een opleidings- en een
ervaringsgedeelte.
Het opleidingsgedeelte bestaat uit zestien bijeenkomsten. Deze zullen
plaatsvinden op en bij de clubs van de deelnemers. De bijeenkomsten vinden
plaats in de avonduren tussen 18:00 tot 22:00 uur.
Het ervaringsgedeelte bestaat uit het uitvoeren van opdrachten in het
dagelijks functioneren als HO binnen jouw eigen vereniging. Het tweede deel
bestaat uit het voorbereiden, geven en afronden van een KNVB JVTC module
(niveau 1) aan het startend jeugdvoetbalkader binnen jouw eigen vereniging.

naar overzicht >

Onderdelen en opleidingsinvestering
16 bijeenkomsten á ± 4 uur

64 uur

Zelfstudie en voorbereiden bijeenkomsten

60 uur

Uitvoeren praktijkopdrachten en PVB’en

86 uur

Totaal

± 210 uur
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TOELATINGSEISEN
Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot een opleiding voor hoofd opleiding zijn er verschillende toelatingseisen. Dit zijn niet alleen eisen aan jou als deelnemer, maar ook eisen
aan de vereniging en jouw werkomgeving. Hieronder zijn in één overzicht de toelatingseisen per opleiding te zien:
Toelatingseisen

HO A

HO B

HO C

Verplicht

Verplicht

Verplicht

Min. 2 jaar

Min. 1 jaar

-

Min. UEFA B

Min. UEFA C

Min. pupillen/juniorentrainer

Min. 750

Min. 400

-

Speelniveau van de selectieteams (O19 t/m O13)

Min. Divisie

Min. 1e klasse

-

Gemiddeld niveau van kader bij de selectieteams

Min. UEFA C

Min. pupillen/juniorentrainer

-

Actief in de functie van HO
Ervaring in de functie van HO
Trainersdiploma

Aantal jeugdleden van de vereniging

Toelating
Na het sluiten van de inschrijftermijn op maandag 31 mei 2021 worden alle aanmeldingen bekeken. Tijdens de selectieprocedure word jij als individu en jouw
vereniging gescreend op bovenstaande toelatingseisen. Als jij en de vereniging aan de eisen voldoen volgt er een intakegesprek om te bepalen of jij definitief wordt
toegelaten tot de opleiding. Verdere toelichting over intake volgt na de selectieprocedure. Indien jij wordt uitgenodigd voor een intakegesprek ontvang jij
automatisch bericht van de KNVB Academie over de intakeprocedure. Tijdens dit intakegesprek is aanwezigheid van een praktijkbeleider verplicht.
naar overzicht >
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DIPLOMA EN BEVOEGDHEID
Proeven van Bekwaamheid (PvB)
Om de opleiding succesvol af te ronden moet jij een aantal Proeven van Bekwaamheid (PvB) met
goed gevolg afleggen. De volgende kerntaken van een hoofd opleiding komen terug in de PvB’en die
moeten worden afgelegd voor de opleiding Hoofd Opleiding A:
• Zet het jeugdvoetbalbeleid op
• Voert het jeugdvoetbalbeleid uit
• Ontwikkelt jeugdvoetbalkader

Diploma en doorstroomrecht
De drie kerntaken, zoals hierboven beschreven, worden afgesloten met een
Proeve van Bekwaamheid (PvB). Het diploma ‘Hoofd Opleiding A’ wordt
toegekend als jij de drie Proeven van Bekwaamheid met goed gevolg hebt
afgelegd.
Het diploma Hoofd Opleiding A geeft jou het recht om uit naam van de KNVB
(inclusief certificering) de module Jeugdvoetbaltrainer-coach (JVTC) te geven aan
het jeugdvoetbalkader dat actief is binnen je eigen vereniging.

naar overzicht >
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OPLEIDINGSKOSTEN
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor de opleiding HO A bedraagt € 27,50 * en moet bij inschrijving
direct betaald worden via iDEAL. Het is niet mogelijk om in te schrijven zonder de
betaling te hebben voldaan.
Opleidingsgeld

Het opleidingsgeld voor de HO A bedraagt € 2.500. Dit is inclusief toegang tot de
digitale leeromgeving en andere benodigde leermiddelen. Het opleidingsgeld dient in
twee termijnen te worden betaald via iDEAL. Je ontvangt hiervoor een mail indien je
wordt toegelaten. De eerste termijn dient betaalt te worden voor aanvang van de
opleiding.
Door je in te schrijven voor de opleiding verplicht jij jezelf tot het betalen van het
inschrijfgeld en bij eventuele toelating tot de opleiding tot het betalen van het
opleidingsgeld conform de algemene voorwaarden van de KNVB Academie.

* Inschrijfgeld wordt niet terugbetaald.

naar overzicht >
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AANMELDEN
Inschrijving
Inschrijven gebeurt digitaal via het inschrijfportaal. De inschrijving sluit op maandag 31
mei 2021. Na het verstrijken van de inschrijftermijn is het niet meer mogelijk om jezelf in
te schrijven en deel te nemen aan de opleiding. Er is plek voor 12 deelnemers voor de
opleiding HO-A (Landelijk).
Toelating tot de opleiding is afhankelijk van de screening van jou en je vereniging t.a.v.
de toelatingseisen m.b.t. het intakegesprek, tijdens dit gesprek is het verplicht dat er een
praktijkbegeleider aanwezig is. Het intakegesprek zal plaatsvinden in week 17 t/m week
22.
Je kunt je inschrijven door de volgende procedure te volgen:

•
•
•

Lees de opleidingsaankondiging van de opleiding HO A 2021-2022 goed door;
Ga naar de site van de opleiding HO A
Kies voor de knop "Direct inschrijven"

LET OP!
Het digitale inschrijfportaal werkt het best in Google Chrome.

Geen lid van de KNVB, maar wel geïnteresseerd?
Om in te kunnen schrijven voor deze opleiding via het inschrijfportaal, is een relatiecode
van de KNVB verplicht. Indien je geen relatiecode hebt, verzoeken wij je contact op te
nemen met de afdeling Contact (tel. 088-0275050 of mail: contact@knvb.nl) om jou
verder te helpen.

naar overzicht >

