OPLEIDING VOETBAL
TRAINER/COACH II
(voor externen)

Trainer/Coach II (UEFA-B)
Het doel van de opleiding is de cursisten
meer uitgebreide kennis en vaardigheid te
verschaffen om spelers, ten hoogste
uitkomende in de 2e klas van de KNVB, te
trainen en te begeleiden bij wedstrijden.
Inschrijving
(let op: voor half april zie site KNVB)
Voor de KNVB voert CIOS Goes Breda de
opleiding uit.

Diploma en bevoegdheid
De cursist, die aan de gestelde eisen
voldoet, ontvangt het diploma TrainerCoach II, dat recht geeft om als
oefenmeester op te treden van spelers
uitkomend in de 2e klasse van de KNVB of
lager en in het vrouwenvoetbal in de
hoofdklasse en lager.
De Opleiding CIOS Goes Breda biedt de
cursisten de mogelijkheid tot het behalen
van het diploma Trainer Coach II. CIOS
Goes Breda werkt daartoe samen met de
KNVB. Daarnaast biedt CIOS Goes Breda
ook de cursussen TC-3 jeugd en TC-3
senioren aan.

De inschrijving staat open voor hen, die in
het bezit zijn van het trainersdiploma
Trainer-Coach III, mits zij voldoen aan de
norm, die gesteld is voor toelating tot de
cursus "Trainer-Coach II".
Cursisten moeten fysiek in staat zijn actief
deel te nemen aan de praktijksessies op het
veld.
Aanmelding vindt plaats via de site van de
KNVB http://inschrijven.knvb.nl
Wil je tijdens het aanmelden bij
opmerkingen vermelden dat je de cursus bij
het CIOS Goes Breda wilt volgen. Tevens
dien je dit ook in een aparte motivatiebrief
aan de KNVB kenbaar te maken vóór half
april.
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Anita Goud: agoud@scalda.nl.
Tijdstip cursus
Woensdagmiddag 14.30–18.00 uur te
Goes.
Docenten:
Arie van der Zouwen
avanderzouwen@scalda.nl
Diederik Hiensch
dhiensch@scalda.nl

Cursusinhoud en omvang
De cursus loopt van september tot en met
juni en omvat 20 bijeenkomsten op de
woensdagmiddag van 14.00 uur – 18.00 uur.
Ook worden er vier bijeenkomsten op een
avond gepland. Tevens worden regelmatig
wedstrijden in het betaald voetbal bezocht
t.b.v. de wedstrijdanalyse (4x).
• d.m.v. praktijktraining en wedstrijdanalyse
wordt het tactisch inzicht in het
voetbalspel verder ontwikkeld
• praktijk en theorie wordt bij iedere
bijeenkomst afgewisseld
• een vaste docent begeleidt de cursisten
gedurende de hele cursus
• voor een aantal specifieke onderdelen
wordt met gastdocenten gewerkt.
Eisen voor het behalen van het diploma
Theorie
De cursist moet beschikken over voldoende
kennis van en inzicht in:
• de plaats van de trainer/coach in de
vereniging t.o.v. het leiding geven;
• gevorderde beginselen van de Zeister
visie op voetballen;
• wedstrijd analyse en tactische bespreking
• trainingsleer/ blessureleer;
• periodisering binnen het voetballen.
Praktijk
• de kandidaat moet voetbaltraining kunnen
geven aan een groep spelers; een groep
bestaat uit 14 tot 18 spelers (eerste elftal
selectie van een vereniging die uitkomt in
de tweede of derde klasse van de KNVB
of vergelijkbaarniveau, bijvoorbeeld
landelijke A-jeugd);

• de kandidaat moet beschikken over
voldoende eigenvaardigheid;
• de kandidaat moet de aangebrachte
theorie kunnen toepassen in de trainingen
en tijdens het coachen.
Kosten (voor externe deelnemers)
Schooljaar 2015-2016
Inschrijfkosten KNVB €
75,Cursusgeld
€ 3.600,Schoolkosten
€
95,Annuleren
De kandidaat kan zijn aanmelding
annuleren, mits de annulering schriftelijk
geschiedt voor 27 april 2016. Indien de
kandidaat is toegelaten tot de opleiding,
dient annulering, schriftelijk, voor 8 juni
2016 plaats vinden. Bij annulering is de
KNVB gerechtigd de voor die deelnemer
reeds 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 2016
apart in rekening gebracht tegen de dan
geldende tarieven.

