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PUPILLENTRAINER
Voor wie?
(Beginnende) trainer-coaches van voetballers in de leeftijd van 5 tot 13 jaar. Om te kunnen deelnemen aan deze cursus moet de trainer-coach
minimaal 15 jaar zijn.

Wat houdt de cursus in?
Tijdens de cursus Pupillentrainer leert een (beginnende) trainer hoe je kinderen kunt leren voetballen, leeftijdsspecifieke kenmerken van de
verschillende leeftijdsgroepen, hoe je dat aan hen over moet brengen en in training en coaching vorm kan geven. Iedere cursusavond bestaat
uit 2 gedeeltes: een theorie- en een praktijkgedeelte die gezamenlijk 3 uur in beslag nemen.

Theorie
De cursus bestaat uit 6 centrale bijeenkomsten en 4 groepsbijeenkomsten. Voor een cursist gaat dit betekenen dit dat hij de 6 centrale
bijeenkomsten volgt en daarnaast 2 groepsbijeenkomsten. Tijdens een groepsbijeenkomst wordt er gewerkt met de helft van de cursusgroep
zodat de docent meer aandacht aan de individuele cursist kan besteden.

Praktijk
Naast de 8 cursusbijeenkomsten moet de cursist minimaal 1 keer per week binnen de eigen vereniging stage lopen (training geven aan een
pupillenteam). Tijdens zijn stage zal hij begeleid worden door een praktijkbegeleider van deze vereniging (zie voor de rol van de
praktijkbegeleider pag. 7). Buiten de praktijkopdrachten moet de cursist via een digitale leeromgeving opdrachten inleveren. Enige beheersing
van de computer is daarom van groot belang.

Cursusprijs seizoen 2018-2019
De cursusprijs is € 292,-. Het cursusgeld wordt verrekend via de rekening courant met de verenigingen kan niet door de cursist zelf betaald
worden. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Inschrijfprocedure en start van de cursus
Zie pagina 6.
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JUNIORENTRAINER
Voor wie?
(Beginnende) trainer-coaches van voetballers in de leeftijd van 14 tot 19 jaar. Om te kunnen deelnemen aan deze cursus moet de trainer-coach
minimaal 18 jaar zijn.

Wat houdt de cursus in?
Tijdens de cursus Juniorentrainer leert een (beginnende) trainer hoe je junioren kunt leren voetballen, leeftijdsspecifieke kenmerken van de
verschillende leeftijdsgroepen, hoe je dat aan hen over moet brengen en in training en coaching vorm kan geven. Iedere cursusavond bestaat
uit 2 gedeeltes: een theorie- en een praktijkgedeelte die gezamenlijk 3 uur in beslag nemen.

Theorie
De cursus bestaat uit 8 centrale bijeenkomsten en 4 groepsbijeenkomsten. Voor een cursist gaat dit betekenen dit dat hij de 8 centrale
bijeenkomsten volgt en daarnaast 2 groepsbijeenkomsten. Tijdens een groepsbijeenkomst wordt er gewerkt met de helft van de cursusgroep
zodat de docent meer aandacht aan de individuele cursist kan besteden.

Praktijk
Naast de 10 cursusbijeenkomsten moet de cursist minimaal 1 keer per week binnen de eigen vereniging stage lopen (training geven aan een
junioren elftal). Tijdens zijn stage zal hij begeleid worden door een praktijkbegeleider van deze vereniging (zie voor de rol van de
praktijkbegeleider pag. 7). Buiten de praktijkopdrachten moet de cursist via een digitale leeromgeving opdrachten inleveren. Enige beheersing
van de computer is daarom van groot belang.

Cursusprijs seizoen 2018-2019
De cursusprijs is € 292,-. Het cursusgeld wordt verrekend via de rekening courant met de verenigingen kan niet door de cursist zelf betaald
worden. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Inschrijfprocedure en start van de cursus
Zie pagina 6.



4

GOALKEEPERCOACH C
Voor wie?
(Beginnende) keeperstrainers voorbereiden op - het onder verantwoordelijkheid van een trainer die hoger gekwalificeerd is - begeleiden
en trainen van keepers in de leeftijd van onder 8 t/m onder 15 jaar. Om te kunnen deelnemen aan deze cursus moet de keeperstrainer
minimaal 16 jaar zijn. Ook als er geen hoger gekwalificeerde keeperstrainer binnen de vereniging is, is deelname aan deze cursus
bespreekbaar.

Wat houdt de cursus in?
Tijdens de cursus Goalkeepercoach C leert een (beginnende) keeperstrainer hoe je jeugdkeepers kunt begeleiden en beïnvloeden tijdens
de wedstrijd en training.
Iedere cursusavond bestaat uit 2 gedeeltes: een theorie- en een praktijkgedeelte die gezamenlijk 3 uur in beslag nemen. De cursus
bestaat uit 4 centrale bijeenkomsten.
Naast de 4 cursusbijeenkomsten moet de cursist minimaal 1 keer per week binnen de eigen vereniging stage lopen (training geven aan
jeugdkeepers). Tijdens zijn stage zal hij begeleid worden door een praktijkbegeleider – bij voorkeur iemand die minimaal in het bezit is van
certificaat Goalkeepercoach C - van deze vereniging (zie voor de rol van de praktijkbegeleider pag. 7). Buiten de praktijkopdrachten moet
de cursist via een digitale leeromgeving opdrachten inleveren. Enige beheersing van de computer is daarom van groot belang.

Cursusprijs seizoen 2018-2019
De cursusprijs is € 360,-. Het cursusgeld wordt verrekend via de rekening courant met de verenigingen kan niet door de cursist zelf
betaald worden. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Inschrijfprocedure en start van de cursus
Zie pagina 6.
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G-VOETBALTRAINER
Voor wie?
(Beginnende) trainers voorbereiden op - het onder verantwoordelijkheid van een trainer die hoger gekwalificeerd is - begeleiden en trainen
van g-voetballers in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar. Om te kunnen deelnemen aan deze cursus moet de trainer minimaal 18 jaar zijn. Ook als
er geen hoger gekwalificeerde keeperstrainer binnen de vereniging is, is deelname aan deze cursus bespreekbaar.

Wat houdt de cursus in?
Tijdens de cursus G-voetbaltrainer leert een (beginnende) trainer hoe je g-voetballers kunt begeleiden en beïnvloeden tijdens de wedstrijd
en training.
Iedere cursusavond bestaat uit 2 gedeeltes: een theorie- en een praktijkgedeelte die gezamenlijk 3 uur in beslag nemen. De cursus
bestaat uit 4 centrale bijeenkomsten.

Naast de 4 cursusbijeenkomsten moet de cursist minimaal 1 keer per week binnen de eigen vereniging stage lopen (training geven aan g-
voetballers). Tijdens zijn stage zal hij begeleid worden door een praktijkbegeleider – bij voorkeur iemand die in het bezit is van certificaat
G-voetbaltrainer - van deze vereniging (zie voor de rol van de praktijkbegeleider pag. 7). Buiten de praktijkopdrachten moet de cursist via
een digitale leeromgeving opdrachten inleveren. Enige beheersing van de computer is daarom van groot belang.

Cursusprijs seizoen 2018-2019
De cursusprijs is € 146,-. Het cursusgeld wordt verrekend via de rekening courant met de verenigingen kan niet door de cursist zelf
betaald worden. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Inschrijfprocedure en start van de cursus
Zie pagina 6.
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HOE SCHRIJF IK MEZELF IN?
1) Ga naar  Inschrijven KNVB Academie
2) District  kies het district waar je een cursus wilt volgen. 

Dit hoeft niet persé het district te zijn waar je woont
3) Type  cursus
4) Categorie trainers
5) Subcategorie  kies de cursus die je wilt volgen; 

Juniorentrainer, Pupillentrainer, Goalkeepercoach C 
of G-voetbaltrainer.

6) Klik hierna op “zoek KNVB activiteiten”. Er verschijnt dan aan de rechterkant een landkaart met een aantal 
cursuslocaties. Als je op een locatie klikt krijg je meer informatie. 

N.B.: Om in te kunnen schrijven hebben kandidaten een relatiecode, geboortedatum en een juist e-mailadres nodig. Mocht je jouw relatiecode niet 
weten, dan kun je deze opvragen bij jouw vereniging. 

Wanneer start de cursus?
Zodra er minimaal 16 deelnemers zijn ingeschreven kan de cursus ingepland worden. Dit betekent dat het voor de KNVB niet 
mogelijk is om vooraf cursusdata vast te leggen. In de praktijk komt het er vaak op neer dat een cursus pas zal gaan starten als we 
minimaal 16-19 deelnemers hebben, waardoor cursisten die niet aanwezig kunnen zijn op de geplande cursusdata, voor aanvang van 
de cursus nog kosteloos kunnen afzeggen. Voor aanvang van de cursus ontvangen de cursisten tijdig de uitnodiging via de e-mail. 

De cursussen worden opgestart in de periode van september t/m uiterlijk medio maart (in de zomermaanden organiseren wij geen 
cursus). Inschrijven kan in principe het hele jaar door. 

https://knvb-digitaal.sportlink.com/
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ROL VAN DE PRAKTIJKBEGELEIDER
De praktijkbegeleider begeleidt de cursist bij het uitvoeren van de verschillende opdrachten op het gebied van wedstrijd, training en 

begeleiding. Een belangrijke taak is het reflecteren met en feedback geven aan de cursist. De praktijkbegeleider dient minimaal in het bezit te 

zijn van het diploma UEFA C/UEFA C Youth, Trainer-Coach III of JVT. Van de praktijkbegeleider wordt verwacht dat hij de cursist ondersteunt bij 

het uitvoeren van zijn opdrachten. De vereniging/cursist dient zelf voor een praktijkbegeleider te zorgen, dit is iemand binnen de eigen 

vereniging. Om de rol van praktijkbegeleider goed in te kunnen vullen, is het voor hem/haar niet mogelijk om meer dan 3 cursisten gelijktijdig te 

begeleiden. Mocht de praktijkbegeleider op meerdere avonden beschikbaar zijn, dan zou dit aantal hoger kunnen zijn. 

Taken 

 Het toelichten en nabespreken van de door de cursist gegeven trainingen en eventueel de door zijn team gespeelde wedstrijden.

 De inhoud van een training van de cursist (doelstelling - trainingsvormen – didactische principes e.d.) voor- tijdens en na de training te    

bespreken. 

 De cursist begeleiden tijdens de coaching van een we

 De cursist te begeleiden en te ondersteunen bij het uitvoeren van de verschillende opdrachten die ingeleverd moeten worden via de digitale 

leeromgeving. 

Praktijkbegeleiders zijn welkom op de 1e cursusbijeenkomst waarin de docenten een korte toelichting op zijn rol zal geven. Indien de 

praktijkbegeleider de 1e cursusavond niet aanwezig is, komt deze taak bij de cursist te liggen.

Praktijkbegeleiders ontvangen voor het begeleiden van een cursist geen studiepunten ten behoeve het verlengen van de trainerslicentie. 

Alleen voor het volgen van door de KNVB hiertoe vastgestelde bijscholingen worden studiepunten verstrekt, bijvoorbeeld de bijscholing 

praktijkbegeleider, waarin je geschoold wordt voor de rol van praktijkbegeleider binnen de vereniging. 
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VEEL GESTELDE VRAGEN
Wat is het verschil tussen de Pupillentrainer en Juniorentrainer cursus?
Het verschil zit in de doelgroep en de daarbij horende leeftijdsspecifieke kenmerken. De pupillentrainer focust op de O6 tot O12 en de 
juniorentrainer O13 tot O19. De leermethode en de visie op opleiden (structuur van voetballen) is echter gelijk. 

Hoe betaal ik het cursusgeld? 
Het cursusgeld verloopt automatisch via rekening courant van je vereniging. Je dient dus akkoord te hebben van je vereniging om deel te 
nemen aan de cursus. 

Ik ben ingeschreven voor een cursus. Wanneer is de start?
De cursus wordt ingepland zodra er voldoende deelnemers zijn. Zodra je bent aangemeld ontvang je vanzelf per e-mail bericht van de 
planning. Helaas kan soms wat langer duren voordat de cursus daadwerkelijk start. 

Waar moet mijn stage-team aan voldoen tijdens de cursus?
Je stage team dient een pupillen of juniorenteam te zijn, afhankelijk van welke cursus je volgt, in de leeftijd van 6 tot 13 jaar of 14 tot 18 jaar op 
minimaal 2 of 3e klasse niveau. Dit mag je eigen team zijn.

Hoe lang duurt de cursus?
Dat is afhankelijk van welke cursus je gaat volgen. De pupillentrainer neemt 8 bijeenkomsten in beslag en duurt doorgaans 3 maanden. De 
juniorentrainer bestaat uit 10 bijeenkomsten en duurt 3,5 maand tot 4 maanden. De GKC C en G-voetbaltrainer duren doorgaans 2 maanden.

Hoeveel bijeenkomsten mag ik missen tijdens de cursus? 
In het kader van je eigen ontwikkeling raden wij je aan om alle bijeenkomsten bij te wonen. Je mag maximaal één avond missen om nog in 
aanmerking te komen voor het diploma. Mogelijk ontvang je dan een vervangende opdracht van je docent.
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CONTACTGEGEVENS
Mochten er na het lezen van voorgaande informatie nog vragen/onduidelijkheden zijn over één van deze cursussen, dan kan contact 

worden opgenomen met de KNVB Academie tijdens kantoortijden. Voor de districten Noord en Oost bij Elly Blaauw, de districten West 1 

en West 2 bij André Groenewoud en de districten Zuid 1 en Zuid 2 bij Tim Dokter, zie onderstaande contactgegevens:

Regio 1 t/m 6 (district Noord en Oost)

Elly Blaauw

0343-751410

elly.blaauw@knvb.nl

Regio 7 t/m 12 (district Zuid 1 en Zuid 2)

Tim Dokter

06-12674418

tim.dokter@knvb.nl

Regio 13 t/m 18 (district West 1 en West 2)

André Groenewoud

06-57560840

andre.groenewoud@knvb.nl

mailto:elly.blaauw@knvb.nl
mailto:tim.dokter@knvb.nl
mailto:andre.groenewoud@knvb.nl



