
UEFA B - TRAINER-COACH 2

Word jij de trainer-coach 
voetbal van de toekomst? 

SCHOOL VOOR LIFESTYLE, SPORT EN BEWEGEN



Wil jij trainer-coach worden van een senioren- en/of bovenbouw jeugdvoetbalteam? 
Dan is deze opleiding misschien wel iets voor jou!  Binnen het voetbal zijn in de 
verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste 
trainer-coach. Als trainer-coach coach je tijdens wedstrijden, geef je trainingen en 
begeleid je de spelers en staf. Je bent echt onderdeel van de club. 

De opleiding UEFA B – Trainer-Coach 2 
wordt georganiseerd door ROC Mondriaan 
School voor Lifestyle, Sport en Bewegen en is 
opgezet in samenwerking met de Koninklijke 
Nederlandse Voetbal Bond (KNVB).

Onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod 
komen: 
▪ Coachen van spelers tijdens wedstrijden;
▪ Analyseren van wedstrijden;
▪  Geven van trainingen gericht op het 

ontwikkelen van de speelwijze;
▪  Maken van een geperiodiseerde 

jaarplanning;
▪ Begeleiden van spelers en staf;
▪ Ontwikkelen en bewaken van selectiebeleid.

Opbouw van de opleiding
De KNVB Academie gaat ervan uit dat je 
leert door te doen. Voetballen leer je door te 
voetballen en trainen en coachen leer je door 
training te geven en wedstrijden te coachen. 
Deelnemers aan de opleiding worden hierin 
ondersteund door een docent, digitale 
leeromgeving, andere deelnemers en diverse 
andere materialen.

Voor de start van de opleiding moet de cursist 
een keuze maken in het volgen van UEFA B 
senioren of UEFA B jeugd. Tijdens de opleiding 
krijg je verschillende opdrachten die jou 
helpen bij het ontwikkelen van jouw kennis en 
vaardigheden als trainer-coach. De opleiding 
bestaat uit twee delen: een theoretisch deel en 
een praktijkdeel.

Deze opleiding bestaat uit 20 bijeenkomsten 
van 6 uur. De bijeenkomsten zijn opgebouwd 
uit theorie en praktijk. De bijeenkomsten vinden 
plaats op maandag van 16:00 - 22:00 uur op 
verschillende locaties. De locaties worden 
gekozen uit de verenigingen van de cursisten, 
die deelnemen aan de opleiding.

Stagelopen
Het praktijkdeel bestaat uit een verplichte stage 
bij een team van minimaal twee keer per week 
anderhalf uur gedurende de hele duur van de 
opleiding. Dit stageteam is een team uitkomend 
in de:
▪ eerste, tweede of derde klasse mannen of;
▪ JO19, tweede, derde op vierde divisie of; 
▪ topklasse vrouwen of;
▪  hoofdklasse vrouwen mits hoofdtrainer-

coach van het team in het bezit is van een 
UEFA B (Youth) licentie en tevens optreedt 
als de praktijkbegeleider van de deelnemer . 

Studiebelasting 
Opleidingsdeel
Bijeenkomsten 120 uur
Uitvoeren zelfstudie en 
huiswerkopdrachten

80 uur

Ervaringsdeel

Uitvoeren individuele stage 120 uur
Proeven van bekwaamheid (PVB)
Uitvoeren proeven van bekwaamheid 20 uur
Totale belasting opleiding UEFA B 340 uur
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lees verder >>
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Wanneer mag je de opleiding volgen?
Je kan deze opleiding volgen als je na 
jouw opleiding UEFA C (Youth) minimaal 
één volledig seizoen werkzaam bent 
geweest als bevoegd hoofdtrainer-coach 
(eindverantwoordelijk) van een team 
uitkomend in de:
▪ zesde klasse mannen (of hoger) of;
▪ reserve eerste klasse mannen (of hoger) of;
▪ JO19 eerste klasse (of hoger) of;
▪ tweede klasse vrouwen (of hoger) of;
▪ MO19 hoofdklasse (of hoger).

Daarnaast ben je in het bezit van een geldig 
UEFA C (Youth) diploma waarbij het onderdeel 
PVB 2B Training geven gewaardeerd is met 
minimaal een 7 en de uitkomst van het 
gemiddelde van alle PVB’s (waarbij PVB 2B 
Training geven dubbel telt) minimaal een 6,5 is. 
Indien je behaalde cijfers niet voldoen aan de 
gestelde toelatingseisen, kan je een herkansing 
aanvragen voor het onderdeel PVB 2B Training 
geven en/of voor het onderdeel PVB 1 Coachen 
van een wedstrijd. Deze herkansingen dienen 
voor een afgesproken datum afgerond te zijn. 
De nieuwe datum is nog niet bekend. 

Kosten 
De inschrijving verloopt via de KNVB Academie, 
het inschrijfgeld voor deze opleiding bedraagt 
€ 75,00 en wordt overgemaakt op de rekening 
van de KNVB Academie.

Het opleidingsgeld voor de UEFA B - opleiding 
bedraagt € 4.625,00 (schooljaar 2020 - 2021).
 
Je ontvangt voor dit bedrag een factuur van 
ROC Mondriaan School voor Lifestyle, Sport 
en Bewegen. In het bedrag is opgenomen 
de toegang tot de digitale leeromgeving, de 
bijbehorende leermiddelen, het kledingpakket 
en een diploma UEFA B na het behalen van de 
opleiding. 

Opleidingsdata en locatie 
De opleiding wordt vanaf september 2021 op 
maandag van 16.00 - 22.00 uur verzorgd op 
de locatie van ROC Mondriaan School voor 
Lifestyle, Sport en Bewegen en op verschillende 
omringende voetbalverenigingen. 
 
Vragen 
Heb je vragen over de opleiding?  
Neem dan gerust contact met ons op 
m.rooda@rocmondriaan.nl
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De opleiding UEFA B - Trainer-Coach 2 wordt georganiseerd door  
ROC Mondriaan School voor Lifestyle, Sport en Bewegen en is opgezet in 
samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB).
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