TRAINER/COACH III
Jeugd (UEFA-C)
(voor externen)

Trainer/Coach III Jeugd (UEFA-C)
Het doel van de opleiding is de cursisten
meer kennis en vaardigheid te verschaffen
om jeugdspelers te trainen en te begeleiden
tijdens wedstrijden
Voor wie is de opleiding bedoeld?
Voor diegenen die graag jeugdtrainer willen
worden.
Tijdstip cursus
Vrijdagmiddag 14.15 – 16.45 uur
te Goes.
Docenten
Arie van der Zouwen
avanderzouwen@scalda.nl

Diploma en bevoegdheid
De cursist, die aan de gestelde eisen
voldoet, ontvangt het diploma TrainerCoach III-jeugd, dat recht geeft om na
verkregen licentie als jeugdtrainer aan het
werk te gaan. Alsmede in de 5e en 4e klas
senioren.
De Opleiding CIOS Goes Breda biedt de
cursisten de mogelijkheid tot het behalen
van het diploma Trainer Coach III-jeugd.
CIOS Goes Breda werkt samen met de
KNVB. Met dit diploma kan men toegelaten
worden tot de TC-2 (UEFA-B) cursus.
Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor
een toelatingstest door de KNVB.

Diederik Hiensch
dhiensch@scalda.nl
Cursusinhoud en -omvang
De cursus loopt van september tot en met
mei en omvat 28 bijeenkomsten. De TC-III
jeugd cursus wordt gegeven op de
vrijdagmiddag. Ook wordt op een avond een
bijeenkomst gepland voor bezoek aan een
wedstrijd betaald voetbal voor de
wedstrijdanalyse.
• door middel van praktijktraining en
wedstrijdanalyse wordt het tactisch inzicht
in het voetbalspel opgebouwd;
• praktijk en theorie wordt bij iedere
bijeenkomst afgewisseld;
• een vaste docent begeleidt de cursisten
gedurende de hele cursus. Door middel
van demonstratietrainingen worden er
trainingsvormen gegeven voor F-pupillen
t/m A-junioren.

Eisen voor het behalen van het diploma
Theorie
De cursist moet beschikken over voldoende
kennis van en inzicht in:
• training geven met betrekking tot de
leeftijdsgroep;
• het spel 4 tegen 4 , 7 tegen 7 naar 11
tegen 11 kunnen analyseren;
• spelregelkennis;
• trainingsvormen voor de verschillende
leeftijdsgroepen kunnen voorbereiden en
evalueren.
Praktijk
• de kandidaat moet voetbaltraining kunnen
uitvoeren
• de kandidaat moet de theorie kunnen
toepassen in de trainingen en tijdens het
coachen
BPV (Beroeps Praktijk Vorming = stage)
BPV totaal 60 uur bij een standaard
jeugdteam D,C, B of A
Kosten (voor externe deelnemers)
Schooljaar 2015-2016
Inschrijfkosten KNVB € 27,50
Cursusgeld
€ 922,Schoolkosten
€
75,Toelating
Voordat cursisten worden toegelaten tot de
opleiding Trainer Coach III Jeugd wordt er
een toelatingstest afgenomen.
Deelname aan de toelatingstest staat open
voor kandidaten die:
• minimaal 2 seizoenen hebben gespeeld
op het niveau van standaardteam 6e
klasse KNVB / reserve 2e klasse KNVB of
hoger (mannen) of reserveteam 2e klasse
KNVB of hoger (vrouwen) of

• de opleiding pupillen- of juniorentrainer
met succes hebben gevolgd en
afgerond.
Als een kandidaat niet aan één van de
bovenstaande eisen voldoet kan niet
worden deelgenomen aan de toelatingstest. De KNVB adviseert om dan eerst een
opleiding op niveau 2 (pupillen- of
juniorentrainer) te volgen.
Door het inschrijven voor de cursus
verplicht de kandidaat zich tot de betaling
van het inschrijfgeld en bij eventuele
toelating tot betaling van het cursusgeld
conform de algemene voorwaarden van de
KNVB-Academie.
Annuleren
Bij annulering na toelating is de cursist
100% van de overeengekomen cursusprijs
verschuldigd. Bij tussentijdse beëindiging
van de opleiding blijft het volledige
cursusgeld verschuldigd. Het inschrijfgeld
wordt nooit gerestitueerd. Zoals eerder
gemeld worden eventuele herkansingen
voor PVB’s na 1 juni 2016 apart in rekening
gebracht tegen de dan geldende tarieven.
Aanmelden via inschrijven.knvb.nl voor 1
mei 2016
District:
KNVB district-Zuid1
Type:
cursus
Categorie:
Trainers
Subcategorie: UEFA C I Trainer Coach 3
senioren
Vermeld wel duidelijk bij opmerkingen dat je
de cursus bij het CIOS in Goes Breda wilt
volgen.
Voor meer informatie;
Anita Goud: agoud@scalda.nl

