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Binnen het voetbal 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: het coachen tijdens wedstrijden, het geven

van trainingen en het begeleiden van spelers en staf. Daarnaast is de

trainer-coach onderdeel van de club.

De opleiding UEFA B is erop gericht de deelnemers voor te bereiden op en

te ontwikkelen in het - met succes - uitvoeren van deze taken.

De opleiding UEFA B richt zich vooral op de basis van het ontwikkelen van

een speelwijze en het trainbaar maken hiervan tijdens het seizoen bij

seniorenteams en de bovenbouw van de jeugd.
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UEFA B

Overview
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Start opleiding Schooljaar 2019-2020

Doorlooptijd Conform planning onderwijsinstelling

Waar Bij de betreffende onderwijsinstelling

Onderdelen Cursus-, praktijkgedeelte, 

theorietoetsen en Proeven van 

Bekwaamheid

Diploma UEFA B

Opleidings- en inschrijfgeld € 4.550,- en € 75,-
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Contactpersoon KNVB Academie

Ilse Vermeulen

06 30 55 07 71

ilse.vermeulen@knvb.nl

Inhoud aankondiging

• Studieprogramma

• Toelatingseisen

• Diploma en bevoegdheid

• Studiekosten

• Inschrijven

• Onderwijsinstellingen

Algemene informatie

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 deelnemer in de praktijk aan het

werk gaat met praktijkopdrachten. Deze praktijkopdrachten staan centraal

tijdens de bijeenkomsten. De producten van de opdrachten worden

vastgelegd in een (digitaal) portfolio.

Voor vragen met betrekking tot de 

inhoudelijke organisatie bij de betreffende 

dagopleiding kan je opnemen met de

desbetreffende onderwijsinstelling.

UEFA B op een onderwijsinstelling
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STUDIEPROGRAMMA 

4

UEFA B op een onderwijsinstelling

Opleidingsinvestering

4 Voor het afleggen van herkansingen van PVB's na 31 mei 2020 worden bijkomende kosten in rekening gebracht 

tegen de dan geldende tarieven. 

5 Bij een situatie van overmacht dan wel op advies van de KNVB 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 na 31 mei 2020 zullen apart in rekening worden gebracht tegen 

de dan geldende tarieven.

Bijeenkomsten

1 Toets voetbaltheorie

1 Toets voetbalconditie

Zelfstudie

Uitvoeren opdrachten en portofolio

Individuele stage

Proeven van bekwaamheid4 5

1
Opzet van de opleiding

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

Het cursusgedeelte bestaat uit bijeenkomsten welke zijn onder te verdelen in 

centrale- en groepsbijeenkomsten. Deze vinden plaats bij verschillende -

nader te bepalen – clubs en/of bij de onderwijsinstelling. Wanneer de 

bijeenkomsten plaats vinden is afhankelijk van de onderwijsinstelling. 

Het ervaringsgedeelte bestaat uit een verplichte stage1 bij een team2 van

minimaal twee keer per week van anderhalf uur gedurende de gehele duur

van de opleiding. Hierbij wordt de deelnemer ondersteund door een

praktijkbegeleider3.

1 In overleg met de KNVB docent kan van de verplichting van de wekelijkse stage worden afgeweken, als de

deelnemer als zelfstandig trainer-coach bij een voetbalvereniging werkzaam is uitkomend op het niveau van de

vierde of vijfde klasse KNVB, een B- of C-selectie (senioren) uitkomend in de reserve eerste- of Hoofdklasse, O19-

of O17-selectie uitkomend op het niveau tweede of derde divisie of Hoofdklasse vrouwen.

2 De A-selectie (senioren) van een voetbalclub uitkomend in de tweede of derde klasse KNVB. In overleg met de

KNVB docent kan het team ook een O19- of O17 selectie uitkomend op het niveau derde divisie of hoger of bij een

vrouwenteam uitkomend in de Topklasse vrouwen zijn.

3 De praktijkbegeleider is een trainer-coach die minimaal in het bezit is van het diploma UEFA B (Youth).
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TOELATINGSEISEN

De kandidaat is in principe toelaatbaar als deze voldoet aan de onderstaande

toelatingseisen.

Ervaring als trainer-coach

Je bent minimaal één seizoen werkzaam geweest tijdens of na de opleiding UEFA

C of UEFA C YOUTH als hoofdtrainer-coach (eindverantwoordelijk) van een

jeugd- of bij voorkeur een seniorenteam6.

Diploma en cijfers opleiding UEFA C (YOUTH)

Je bent 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.

6 Senioren mannen standaardteam uitkomend op het niveau vijfde klasse KNVB en lager of senioren mannen tweede,

derde team uitkomend op het niveau reserve Hoofd-, eerste-, tweede klasse KNVB of senioren vrouwen uitkomend op het

niveau eerste of tweede klasse KNVB of jeugd selectieteams O19, O17-, O15- of O13-jeugd uitkomend op het niveau

eerste klasse KNVB of hoger.

UEFA B op een onderwijsinstelling
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TOELATINGSEISEN

Herkansingen

De kandidaat die niet voldoet aan alle gestelde toelatingseisen kan in

onderstaande situatie schriftelijk een herkansing aanvragen voor de PVB 2b

Training geven bij de KNVB Academie indien:

• Het onderdeel PVB 2b Training geven gewaardeerd is met een 6 en;

• De overige eisen voldoen aan de gestelde toelatingseisen.

of

De kandidaat die niet voldoet aan alle gestelde toelatingseisen kan in

onderstaande situatie schriftelijk een herkansing aanvragen voor de PVB 1

Coachen van een wedstrijd bij de KNVB Academie indien:

• De uitkomst van het gemiddelde van alle PVB’s (waarbij PVB 2b Training geven

dubbel telt) onder een 6,5 is en;

• De overige eisen voldoen aan de gestelde toelatingseisen.

Herkansing PVB 2b Training geven dient 2 weken vóór sluitingsdatum afgenomen

te zijn.

UEFA B op een onderwijsinstelling
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DIPLOMA EN BEVOEGDHEID 

Proeven van bekwaamheid

Het diploma UEFA B wordt toegekend aan hen, die alle Proeven van

Bekwaamheden met goed gevolg hebben afgelegd. Het opleidingsprogramma

en de beschrijvingen van de diverse Proeven van Bekwaamheden worden bij

aanvang van de opleiding uitgereikt.

Diploma

Met het diploma UEFA B kan de licentie UEFA B worden aangevraagd bij de

afdeling trainerslicenties (trainerslicenties@knvb.nl). Deze wordt verstrekt

voor een periode van vijf jaar.

Licentie

Met de licentie UEFA B is het toegestaan als trainer-coach op te treden van

spelers uitkomende in de tweede klasse of lager van het mannenvoetbal,

speelsters uitkomende in de topklasse of lager van het vrouwenvoetbal en

jeugdspelers O19 junioren tweede divisie of lager, O17 junioren eredivisie of

lager en O15-junioren eerste divisie of lager.

UEFA B op een onderwijsinstelling

mailto:trainerslicenties@knvb.nl
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STUDIEKOSTEN

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor de opleiding UEFA B bedraagt € 75,- en dient voor de

sluitingsdatum van 19 april 2019 in het bezit te zijn van de KNVB Academie

op INGBANK NL89INGB0670000213 onder vermelding van UEFA B en jouw

naam en voorletters. Meer informatie hierover krijg je tijdens de

inschrijfprocedure.

Opleidingsgeld

Het opleidingsgeld voor de opleiding UEFA B bedraagt € 4.550,- dit is inclusief

(digitaal) studiemateriaal en exclusief reiskosten en toegangskaarten voor

eventueel te bezoeken wedstrijden. Het opleidingsgeld dient te worden

voldaan aan de onderwijsinstelling waar je de opleiding gaat volgen. Nadere

informatie hierover ontvang je na toelating via de onderwijsinstelling.

UEFA B op een onderwijsinstelling
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INSCHRIJVEN

Inschrijfprocedure7

Indien een kandidaat voldoet aan de toelatingseisen kan de kandidaat zich tot uiterlijk

19 april 2019 inschrijven door de volgende (digitale) procedure te volgen:

• Ga naar de pagina onderwijsinstellingen van deze aankondiging.

• Klik op de onderwijsinstelling waar jij de opleiding wilt volgen.

• Vervolmaak de inschrijving.

Let op! Vol = Vol! 

Plaatsing geschiedt op basis van toelaatbaarheid en volgorde van inschrijving! Wees er 

dus snel bij! Is de locatie vol dan kan er aangemeld worden voor de wachtlijst.

Verplichting

Na het (digitaal) inschrijven voor de opleiding verplicht de kandidaat zich tot de betaling

van het inschrijfgeld voor 19 april 2019.
7 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.

UEFA B op een onderwijsinstelling
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ONDERWIJSINSTELLINGEN

UEFA B op een onderwijsinstelling

CIOS Haarlem

Dag: Woensdag(ochtend/middag)

Website

CIOS Heerenveen

Dag: Maandag(ochtend/middag)

Website

ROC Landstede

Dag: Woensdag(middag)

Website

CIOS Arnhem

Dag: Dinsdag(ochtend/middag)

Website

CIOS Goes

Dag: Woensdag(middag)

Website

CIOS Sittard

Dag: Maandag(middag/avond)

Website

ROC Mondriaan

Dag: Maandag(middag/avond)

Website

https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=13558229
https://www.novacollege.nl/info/keuzevakken-cios/
https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=13556573
https://www.cioscontract.nl/trainer-coach-voetbal-2-/-uefa-b
https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=13558235
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/sport-bewegen/cooerdinator-sportinstructie-training-coaching/
https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=13558212
https://www.rijnijssel.nl/mbo-opleidingen/cios-arnhem
https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=13558227
http://www.ciosgoes.nl/opleidingen/
https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=13558231
https://leeuwenborgh.nl/cios/uefa
https://knvb-digitaal.sportlink.com/activitydetails.jsp?activityid=13558238
https://www.rocmondriaan.nl/sport-en-bewegen



