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TRAINER-COACH 3

Word jij de trainer-coach 
voetbal van de toekomst?



Wil jij trainer-coach worden van een 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 C - Youth – Trainer-Coach 
3 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 jeugdspelers tijdens 

wedstrijden;
▪ analyseren van wedstrijden;
▪ geven van trainingen;
▪ begeleiden van jeugdspelers en staf. 

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.

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 30 bijeenkomsten 
van 3 uur. Deze bijeenkomsten bestaan uit  
1,5 uur theorie en 1,5 uur praktijk.  
De bijeenkomsten worden gehouden op 
woensdagochtend 09:00 - 12:00 uur bij 
voetbalvereniging Vitesse Delft.

Stagelopen 
Het praktijkdeel bestaat uit een verplichte 
stage van minimaal twee keer per week 
van minimaal anderhalf uur gedurende 
de gehele duur van de opleiding. Hierbij 
wordt de deelnemer ondersteund door een 
praktijkbegeleider. De praktijkbegeleider is een 
trainer-coach die minimaal in het bezit is van 
het diploma UEFA C (Youth). 

Studiebelasting 
Opleidingsdeel

Bijeenkomsten 90 uur
Uitvoeren zelfstudie en 
huiswerkopdrachten

60 uur

Ervaringsdeel
Uitvoeren individuele stage 100 uur
Proeven van bekwaamheid (PVB)
Uitvoeren proeven van bekwaamheid 10 uur
Totale belasting opleiding  
UEFA C- Youth - trainer-coach 3

260 uur

lees verder >>
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Wanneer mag je deze opleiding volgen?
De toelating gaat via de KNVB Academie. 
Voor seizoen 2021-2022 zijn de definitieve 
toelatingseisen nog niet vastgesteld. Dit zal 
met de opening van de inschrijving bekend 
worden gemaakt. Dit is te vinden op  
www.knvb.nl

Toelatingstest
Het doel van de toelatingstest is om te 
beoordelen of je geschikt bent voor deze 
opleiding. Er wordt bekeken in hoeverre je:
▪   in staat bent het voetballen op voldoende 

niveau te lezen
▪  bereid bent kritisch naar je eigen handelen 

te kijken
▪  je bewust bent van de (studie)belasting van 

de opleiding.

De toelatingstest bestaat uit het observeren 
van videobeelden van (een deel van) een 
wedstrijd. Naar aanleiding hiervan vindt er een 
voetbalgesprek plaats met een toegewezen 
KNVB docent. Definitieve plaatsing vindt 
plaats op basis van:
▪  Resultaat toelatingstest 
▪  Volgorde van inschrijving.

Kosten 
De inschrijving verloopt via de KNVB 
Academie, het inschrijfgeld voor deze 
opleiding bedraagt € 50,- en wordt 
overgemaakt op de rekening van de  
KNVB Academie.

Het opleidingsgeld voor deze opleiding 
bedraagt € 1.550,00 (schooljaar 2020- 2021). 
Je ontvangt voor dit bedrag een factuur van 
ROC Mondriaan. Het bedrag is inclusief 
toegang tot de digitale leeromgeving, de 
bijbehorende leermiddelen, het kledingpakket 
en een diploma UEFA C na het behalen van 
de opleiding. 

Opleidingsdata en locatie 
De opleiding wordt vanaf september 2021 op 
woensdagochtend verzorgd op de locatie van 
voetbalvereniging Vitesse Delft.  

Vragen 
Heb je vragen over de opleiding?  
Neem dan gerust contact met ons op -  
m.rooda@rocmondriaan.nl

De opleiding UEFA C- Youth - Trainer-Coach 3 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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