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UEFA A / Trainer-Coach I Senioren 

 
 

Algemeen 
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 taken van een Trainer-Coach zijn onder te verdelen in: coachen tijdens 
wedstrijden, geven van trainingen en het begeleiden van spelers. Daarnaast is de Trainer-Coach onderdeel van 
de vereniging. De opleiding Trainer-Coach I Senioren is erop gericht de cursisten voor te bereiden op en te 
ontwikkelen in het - met succes - uitvoeren van deze taken. De Trainer-Coach I Senioren kan ook werkzaam zijn 
bij een Betaald Voetbal Organisatie (BVO) als assistent-trainer en/of trainer van de beloften. De opleiding Trainer-
Coach I Senioren wordt georganiseerd door de KNVB Academie te Zeist. Deze opleiding is een UEFA A 
opleiding. 

  

Studieprogramma 
Doel van de opleiding 
De opleiding UEFA A/ Trainer-Coach I Senioren is gericht op het trainen en coachen van spelers uitkomende in 
de hoogste klassen van het amateurvoetbal of de beloften competitie betaald voetbal en/of het fungeren als 
assistent Trainer-Coach in het betaalde voetbal. Uitgangspunt is dat de Trainer-Coach I Senioren leert om op 
planmatige wijze te werken aan de ontwikkeling van een speelwijze van het team. 
 
Opzet van de opleiding 
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. Het portfolio dient ervoor om voor uzelf 
en anderen een duidelijk beeld te krijgen in uw ontwikkeling als Trainer-Coach. Een aantal opdrachten telt mee als 
beoordeling voor het de kwalificatie. 
 

 De opleiding bestaat uit twee delen: een cursus- en een ervaringsdeel. 
 

 Het cursusdeel bestaat uit  
 18 eendaagse bijeenkomsten (inclusief 1 tweedaagse op maandag/dinsdag). De bijeenkomsten vinden plaats 

bij het KNVB Sportcentrum te Zeist of bij Clubs en/of BVO’s. De bijeenkomsten vinden over het algemeen 
plaats op maandag van 9.00 uur tot 21.00 uur en vinden afwisselend plaats met de totale groep of in kleinere 
groepen (van 4 tot 8 personen). 

 
 

Het ervaringsdeel bestaat uit: 
 Een stage van minimaal één keer per week gedurende de cursus (niveau minimaal hoofdklasse 

amateurvoetbal of A1/beloften elftal betaald voetbal). Van het stageteam moeten ook (competitie)wedstrijden 
worden bezocht.  

 Het analyseren van een aantal wedstrijden op maandagavond (beloften competitie) en weekenden 
(amateurvoetbal/ betaald voetbal) 
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 Gedurende het ervaringsdeel zal de cursist worden ondersteund door een praktijkbegeleider. De 
praktijkbegeleider is een Trainer-Coach die minimaal in het bezit is van het Trainer-Coach I diploma (senioren 
of jeugd) en de cursist helpt bij het uitvoeren van de opdrachten. De praktijkbegeleider wordt door de KNVB 
Academie voorbereid op zijn taak door middel van informatiemateriaal en de mogelijkheid om een opleiding 
tot praktijkbegeleider te volgen. Het hebben van een ‘goede’ praktijkbegeleider is essentieel voor het 
leerproces van de cursist. Een goede praktijkbegeleider voldoet aan de volgende eisen: 

o is bekend met de visie op leren van de KNVB Academie 

o is bekend met de visie op (leren) voetballen die wordt gehanteerd 

o is bekend met het leer- en lesprogramma van de TC I Senioren en de onderliggende theorie 

o is in staat om een krachtige leeromgeving te creëren (‘leren door te doen’) 

o is in staat om ondersteuning te bieden bij het doen van opdrachten 

o reflecteert met de cursist en geeft feedback. 
Wij raden u dan ook aan om een praktijkbegeleider te zoeken die voldoet aan vorenstaande eisen. De docent 
van de opleiding is bevoegd tot het geven van een dwingend advies om te wisselen van 
stageteam/praktijkbegeleider als deze niet voldoet aan de eisen.  

 De opleiding TC I Senioren wordt gekenmerkt door veel oefening in de praktijk. 
 
Proeven van bekwaamheid (PVB) 
Om de opleiding met een diploma af te ronden moeten er een aantal Proeven van Bekwaamheid met goed gevolg 
worden afgelegd. Het gaat hierbij om de volgende PVB 's: 
 Coachen van wedstrijden  
 Geven van trainingen  
 Analyseren teamontwikkelingsproces (samenwerken met een begeleidingsteam) 
 Scouten 
 Ontwikkelen en uitvoeren selectiebeleid  

 
Onderwerpen tijdens de opleiding 
 Visie op voetballen 
 Analyseren van wedstrijden 
 Ontwikkelen van visie op speelwijze 
 Maken van een jaarplan 
 Teamontwikkeling 
 Coachen buiten het veld 
 Begeleidingsgesprekken met spelers 
 Samenstellen en samenwerken met begeleidingsteam 
 Scouten van spelers (van criteria tot scoutingsysteem) 
 Maken van een checklist, analyseren en evalueren van selectiebeleid 
 Omgaan met de media 

 
Studiebelasting 

 

 
  

Cursusgedeelte    

Bijeenkomsten (18)  circa 200 uur  

Zelfstudie   50 uur  

    
Ervaringsgedeelte    

Uitvoeren opdrachten/Bijhouden portfolio/Individuele stage/Bezoek wedstrijden  140 uur  
    
    

Toetsen & PVB's    

PVB's  10 uur  

                         + 

Totaal   400 uur  
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Organisatie 
Cursusplaats  
 De opleiding vindt plaats in Zeist en bij verschillende - nader te bepalen - clubs en/of BVO 's. 
 

 
 Aanvang en opleidingsduur 
De opleiding start op maandag 26 en dinsdag 27 mei 2014 met een tweedaagse bijeenkomst te Zeist. Einde 2

e
 

dag ca. 16.30 uur. De eerst volgende cursusbijeenkomst vindt plaats op maandag 1 september. 
De stage vangt aan in juli/augustus 2014 (voorbereidingsperiode) en eindigt in april/mei 2015 met de afsluitende 
proeven van bekwaamheid.  
De deelnemer moet uiterlijk 31 mei 2015 alle PVB's met goed gevolg hebben afgelegd. Voor het afleggen van 
herkansingen van PVB's na 1 juni (in de regel dus in het volgende seizoen) worden bijkomende kosten in 
rekening gebracht. Bij een situatie van overmacht dan wel op advies van de 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 in een volgend cursusjaar zullen apart in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven. 

 
 

Diploma en bevoegdheid  
 Toekenning diploma 
De opleiding wordt afgesloten met Proeven van Bekwaamheid. Het diploma “UEFA A / Trainer-Coach I 
Senioren" wordt toegekend aan hen, die alle Proeven van Bekwaamheid (5) met goed gevolg hebben afgelegd. 
Het toetsplan met een beschrijving van de Proeven van Bekwaamheid wordt bij aanvang van de opleiding 
uitgereikt. Dit diploma geeft de bevoegdheid om na verkregen licentie als trainer/coach op te treden in het 
gehele amateurvoetbal of de beloften competitie betaald voetbal en/of als assistent-trainer in het betaalde 
voetbal.  

 
Studiekosten 
 Cursusgeld 
Het cursusgeld voor het seizoen 2014/’15 bedraagt € 8.170,- dit is inclusief studiegids, N@tschool licentie, 
verblijfkosten, exclusief inschrijfgeld € 150,--, overige leermiddelen, reiskosten en toegangskaarten voor te 
bezoeken wedstrijden. Bij inschrijving verklaart de kandidaat dat bij toelating tot de opleiding het cursusgeld in 
twee termijnen automatisch kan worden geïncasseerd. De boekenlijst zal voor aanvang van de opleiding 
bekend gemaakt worden, deze worden door de kandidaat zelf besteld via de webshop op trainers.voetbal.nl.  
 
Indien het cursusgeld niet door de kandidaat wordt betaald maar door een derde, moet de KNVB Academie hier 
een schriftelijke verklaring voor ontvangen. Na ontvangst van deze verklaring is de inschrijving pas definitief  
 
De inschrijvingskosten à € 150,- dienen door de kandidaat zelf te worden overgemaakt en voor sluitingsdatum 
van 1 april 2014 in het bezit te zijn van de KNVB Academie op IBAN: NL89 INGB 0670 000213 BIC: INGBNL2A  
Onder vermelding van TC 1 senioren 2014/'15 en met vermelding van je naam. Door het inschrijven voor de 
cursus verplicht de kandidaat zich tot de betaling van het inschrijfgeld en bij eventuele toelating tot betaling van 
het cursusgeld conform de algemene voorwaarden van de KNVB Academie

1
.  

  
 Annuleren: 
De kandidaat kan zijn aanmelding annuleren, mits de annulering schriftelijk geschiedt voor 1 april 2014. Indien 
de kandidaat is toegelaten tot de opleiding, dient annulering, schriftelijk, voor 14 mei 2014 plaats te vinden. Bij 
annulering is de KNVB gerechtigd de voor die deelnemer al gemaakte kosten (inclusief administratiekosten) in 
rekening te brengen. Het inschrijfgeld wordt niet teruggegeven. Zoals eerder gemeld worden eventuele 
herkansingen voor PVB’s na 1 juni 2015 apart in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven. 

 

 

 

 

 
1
 De Algemene Voorwaarden zijn opvraagbaar bij de KNVB Academie en worden op verzoek direct verstrekt. 
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Aanmelden 
 
 Inschrijven 
Inschrijven gebeurt digitaal via het inschrijfportaal. De digitale inschrijving kunt u vinden op: 
trainers.voetbal.nl/ onder cursusaanbod. LET OP! Kies bij inschrijven voor district landelijk. 
 

  
Daarnaast moet u uw laatste cijferlijst uploaden via het digitale inschrijfportaal of een kopie opsturen naar: 
 
-  academie@knvb.nl (als pdf)  
of 
-  KNVB Zeist t.a.v. Academie 
 Postbus 515 
 3700 AM Zeist 
 
 

LET OP 
UW INSCHRIJVING IS PAS DEFINITIEF WANNEER DE KOPIE VAN UW CIJFERLIJST IN ONS BEZIT IS 

 
Bij de toelating zullen de volgende criteria/vereisten in overweging worden genomen: 

 Relevante werkervaring in het seniorenvoetbal 

 Na het behalen van het diploma Trainer-Coach II moet minimaal één jaar ervaring als zelfstandig Trainer-
 Coach zijn opgedaan.  

 Resultaten opleiding Trainer-Coach II en eventueel gevolgde bijscholingscursussen. 
Voor het onderdeel training geven dient minimaal het cijfer 7 te zijn behaald, het gemiddelde van de overige 

 onderdelen dient minimaal 6,5 te zijn. Eventueel bestaat de mogelijkheid om eenmalig het onderdeel training 
 geven te herkansen; hiervoor dient schriftelijk een verzoek te worden ingediend bij de KNVB Academie.  

 Deze herkansing dient twee weken voor de sluitingsdatum van 1 april 2014 te zijn afgelegd. 

 Staat van dienst als speler (niveau, aantal jaren) 

 Staat van dienst als Trainer-Coach in het seniorenvoetbal (niveau, aantal jaren) 

 Eventueel wordt het bezit van een diploma op MBO of hoger niveau extra gewaardeerd 
 
Toelating geschiedt door de Toelatingscommissie van de KNVB Academie. 
 
De Toelatingscommissie kan als aanvulling op bovengenoemde criteria een toelatingsgesprek vaststellen. Voor 
kandidaten die -zonder dispensatie van de KNVB- onbevoegd trainen of hebben getraind, kan de toelating tot 
de opleiding worden ontzegd.  
 
De toelatingsgesprekken zullen plaats vinden in de periode 28 april t/m 10 mei 2014 bij de KNVB Academie te 
Zeist. 
Cursisten moeten fysiek in staat zijn actief deel te nemen aan de praktijksessies op het veld.  
 
DE INSCHRIJVINGSTERMIJN SLUIT OP 1 APRIL 2014. 
(inschrijvingen die later binnenkomen kunnen  terzijde worden gelegd). 
 
Wet bescherming persoonsgegevens 
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij u te kennen dat de door u verstrekte 
gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde administratie. Deze zullen intern worden 
verwerkt en gebruikt voor scholing en opleiding, zoals het kunnen inschrijven van cursisten, het toesturen van 
lesmateriaal en van informatie over opleidingen en bijscholingen of daaraan gerelateerde informatie. De KNVB 
behoudt zich het recht voor uw gegevens te verstrekken aan derden voor bijvoorbeeld cursusgerelateerde 
informatie en acties van sponsors van de KNVB. U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en 
verbetering van uw gegevens. Wilt u geen informatie meer van ons of derden ontvangen, dan kunt u ons dat 
schriftelijk meedelen.  
Onze verwerking is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag. 

 

 

http://trainers.voetbal.nl/
mailto:academie@knvb.nl


 

 

 

 
 

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 

Woudenbergseweg 56-58  3707 HX  ZEIST 

Postbus 515  3700 AM  ZEIST 

t: 0343 49 92 11 

f: 0343 49 91 91 

e: academie@knvb.nl 

Bank IBAN: NL89 INGB 0670 000213 BIC: 
INGBNL2A 

BTW: NL002691346.B01 

KvK: 40478591 te Utrecht 


