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1. Algemeen 
 
1.1. Inleiding 
Binnen het zaalvoetbal 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/speelsters. 
Daarnaast is de Trainer Coach onderdeel van de vereniging. 
 
1.2. Doel van de opleiding  
Het doel van de opleiding is cursisten voor te bereiden op het begeleiden van (individuele) 
zaalvoetballers in hun zaalvoetbal ontwikkeling en het coachen (en trainen) van teams uitkomend 
in de topklasse of eredivisie vrouwen en lager. 
 

De inhoud heeft betrekking op de werkvelden: 
- Coachen tijdens wedstrijden 
- Organiseren van trainingen 
- Organiseren van een bijeenkomst / begeleiding van spelers 
 

 
2. Organisatie 

 
2.1. Opzet van de opleiding 
De opleiding bestaat uit twee delen: een cursus- en een ervaringsdeel.  
 
Het cursusdeel bestaat uit: 

 6 bijeenkomsten, 2 centraal en 4 decentraal.  

 De centrale bijeenkomsten vinden plaats op zaterdag en duren twee dagdelen (6 uur).  

 De decentrale bijeenkomsten zijn op locatie en duren ca. 3 uur per bijeenkomst. 

 Voor de decentrale bijeenkomsten zij de cursisten zelf verantwoordelijk voor een 
oefengroep en locatie. 
 

In het cursusdeel komt zowel praktijk als theorie aan bod. Door middel van zelfstudie bereiden de 
cursisten zich voor op de cursusbijeenkomsten.  

 
 Het ervaringsdeel bestaat uit: 

 Een stage van minimaal één keer per week, gedurende één seizoen, bij een zaalvoetbalteam dat 
uitkomt op minimaal topklasse niveau of eredivisie vrouwen. Van het stageteam moeten ook 
(competitie)wedstrijden worden bezocht.  

 Het analyseren van een aantal wedstrijden  
 
Het ervaringsdeel betreft met name het begeleiden en coachen van zaalvoetbal spelers vóór, tijdens 
en na wedstrijden op minimaal topklasse niveau of eredivisie vrouwen, gedurende de duur van de 
cursus. Het uitvoeren van opdrachten staat centraal tijdens het ervaringsgedeelte. 

 
Gedurende het ervaringsgedeelte zal de cursist worden ondersteund door een praktijkbegeleider. 
De praktijkbegeleider is een trainer coach die minimaal in het bezit is van het diploma Trainer-
Coach Zaalvoetbal III/ Futsalcoach III/ Zaalvoetbalcoach III en de cursist helpt bij het uitvoeren 
van de opdrachten. De praktijkbegeleider wordt door de KNVB docent voorbereid op zijn taak 
door middel van informatiemateriaal. 

 
De opleiding wordt gekenmerkt door veel oefening in de praktijk. 
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2.2. Omvang van de opleiding  
 

Cursusgedeelte   
- 2 centrale bijeenkomsten (2 dagdelen) 12 uur 

- 4 decentrale bijeenkomsten (3 uur per bijeenkomst) 12 uur 
- Zelfstudie / zelfwerkzaamheid 30  uur 

- PVB bijeenkomst(en) (3 uur per bijeenkomst) 6 uur 
   
 60 uur 

Ervaringsgedeelte   
- Coachen en trainen van een team 30 uur 
- Uitvoeren opdrachten / bijhouden van een portfolio  30 uur 
 
Totaal 

 
120 

 
uur 

 
2.3. Proeven van bekwaamheid 

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: 

 

 Analyseren van wedstrijden 

 Coachen van wedstrijden 

 Organiseren van een bijeenkomst 
 

 Cursusplaats 
De twee centrale bijeenkomsten vinden plaats bij de KNVB Campus in Zeist, waar alle cursisten 
aanwezig zijn. De vier decentrale bijeenkomsten vinden plaats op locatie, dat kan zijn bij de 
vereniging van één van de cursisten. De decentrale bijeenkomsten vinden in kleine groepjes 
plaats 

 
 Aanvang en opleidingsduur  

De opleiding vangt aan op de het moment dat er voldoende aanmeldingen zijn. De deelnemer 
moet uiterlijk 1 juni 2018 alle PVB’s met goed gevold hebben afgelegd. Voor het afleggen van 
herkansingen van PVB’s na 1 juni 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 separaat in rekening worden gebracht tegen de dan 
geldende tarieven.  

 
3. Diploma en bevoegdheid 

 
3.1. Toekenning diploma 
De opleiding wordt afgesloten met Proeven van Bekwaamheid. Het diploma Trainer Coach 
Zaalvoetbal III wordt toegekend aan hen, die de Proeven van Bekwaamheid 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 de topklasse of eredivisie vrouwen en lager. 
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4. Toelating 
 
4.1. Toelatingseisen 

 Tenminste achttien jaar zijn; 

 Een verklaring van een zaalvoetbal vereniging waaruit blijkt dat de aanmelder gedurende de 
duur van de opleiding tenminste eenmaal per week een groep spelers mag trainen en 
coachen.  
Niveau: senioren (bij voorkeur standaardteam uitkomend in de topklasse of eredivisie 
vrouwen). 

 Bij de toelating zal er gekeken worden naar geografische indeling aan de hand hiervan worden 
de cursisten geplaatst.  

 
 

4.2. Inschrijfprocedure 
Inschrijven kan digitaal via: via http://inschrijven.knvb.nl 

 
5. Studiekosten 

 
5.1. Opleidingsgeld 
Het cursusgeld voor het seizoen 2017/’18 bedraagt € 520,- inclusief boekengeld. Bij inschrijving 
verklaart de kandidaat dat bij toelating tot de opleiding het cursusgeld automatisch kan worden 
geïncasseerd.  
 
Het inschrijfgeld voor de opleiding bedraagt € 30,- en dient voor de sluitingsdatum van 28 
augustus 2018 zelf overgemaakt te zijn op de rekening van KNVB Academie onder vermelding 
van “Trainer-Coach Zaalvoetbal III” en met vermelding van je achternaam en voorletters.  
IBAN Nummer: NL89 INGB 0670 0002 13 

 
5.2. Annuleren 
De kandidaat kan zijn aanmelding annuleren, mits de annulering schriftelijk geschiedt binnen 
14 dagen na aanmelding. 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 
2018 apart in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven. 
 
Bij annuleren na toelating is de cursist 100% van de overeengekomen studiekosten verschuldigd. 
Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding blijven de volledige studiekosten verschuldigd. Het 
inschrijfgeld wordt nooit terugbetaald. 

 
6. Overig 

 
6.1. Wet Bescherming Persoonsgegevens 
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft de KNVB te kennen dat de 
verstrekte gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerde administratie. Deze 
administratie wordt 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 de gegevens te 
verstrekken aan derden voor bijvoorbeeld cursus gerelateerde informatie en acties van sponsors 
van de KNVB. Kandidaten beschikken uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van 
de persoonlijke gegevens. Als kandidaten geen informatie (meer) van de KNVB of derden wensen 
te ontvangen, dan moet dat schriftelijk aan de KNVB worden medegedeeld. De verwerking is 
aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag. 

 

http://inschrijven.knvb.nl/

