CURSUSAANKONDIGING
UEFA PRO

“JE GAAT HET PAS ZIEN ALS JE HET DOORHEBT” (JOHAN CRUIJFF)

UEFA PRO: Jouw talent staat centraal!
Niet een programma, maar jouw talent is het uitgangspunt ! Wat maakt jou bijzonder en onderscheidend?
Dat is wat jij gaat uitzoeken en ondervinden in het leertraject UEFA PRO. In het coachgesprek ga je, samen met een
leercoach, op zoek naar jouw leerbehoefte. Op basis van de laatste tendensen in de voetbalwereld en het profiel van de
Coach Betaald Voetbal van de toekomst wordt een persoonlijk plan opgesteld. Deze persoonlijke leerroute staat centraal
gedurende de opleiding. Daarom wordt een hoog zelfstandig leervermogen gevraagd en ben je zelf verantwoordelijk voor
jouw ontwikkeling en prestaties. Leercoaches begeleiden jou daar optimaal in.
Vernieuwde opzet.
Om beter aan te sluiten bij tendensen en snelle veranderingen in het voetballandschap, is de UEFA PRO opleiding
vernieuwd en verbeterd. Verschillende mensen uit de top van het voetbal hebben hun bijdrage geleverd. Mede door de
input van algemeen- en technisch directeuren, coaches uit het Betaald Voetbal, hoofden opleiding en ex-cursisten is een
maatwerkprogramma ontstaan. Jouw talent als coach en jouw leerbehoefte staan daarbij centraal. Jij geeft zélf vorm aan
jouw ontwikkeltraject en wij faciliteren je door je maximaal uit te dagen.
Ambities UEFA PRO opleiding.
De (voetbal) wereld verandert continu en het tempo van deze veranderingen neemt toe. Dit is niet alleen zichtbaar op het
veld, maar zeker ook daar buiten. Dit stelt andere (hoge) eisen aan coaches en dus aan de UEFA PRO opleiding. Naast
kennis en kunde wordt het vermogen om continu te vernieuwen en te verbeteren steeds belangrijker. Dit vraagt
voortdurende nieuwsgierigheid, creativiteit en ondernemerschap. En daarnaast het lef om ‘out of the box’ te denken,
kennis te delen en om een eigenwijze koers te varen.
Deze ambities staan centraal in de vernieuwde UEFA PRO.
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“THE IMPORTANT THING IS TO NEVER STOP QUESTIONING” (ALBERT EINSTEIN)

Kennis delen, inspireren en specialiseren.
Naast een persoonlijke leerroute faciliteren we een programma waarin je kennis deelt, je laat inspireren door experts en
je jezelf verder kunt specialiseren. Het programma bestaat o.a. uit masterclasses, intervisiebijeenkomsten, challenges,
collegiale coaching en presentaties.

“WIJ ZIJN DOOR ONDER MEER RINUS MICHELS EN JOHAN CRUIJFF JUIST GROOT GEWORDEN ALS
VOETBALLAND. DOOR ANDERS TE DENKEN! EN DAT MOETEN WE OOK BLIJVEN DOEN. DURVEN” (PETER
BOSZ).

Meer info en inschrijving
Ben je geïnspireerd en gemotiveerd om het leertraject voor UEFA PRO te volgen? Schrijf je dan in via
inschrijven.knvb.nl
Meer informatie kan je opvragen bij Bart Ploeger: bart.ploeger@knvb.nl
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WANNEER?
Belangrijke data:

- Inschrijven sluiting:
- Intakegesprekken:
- Startbijeenkomst:

Woensdag 15 maart 2017
10, 11, 12, 13 april 2017
Maandag 22 mei 2017, van 15.00 uur tot 19.00 uur

Algemene informatie:
In totaal zijn er vier 2-daagse bijeenkomsten en acht 1-daagse bijeenkomsten. De 2-daagse bijeenkomsten vinden
plaats op de KNVB Campus in Zeist. Naast de tweedaagse bijeenkomsten worden er meerdere (8)
intervisiebijeenkomsten ingepland met de leercoach en medecursisten.
De cursus eindigt in mei 2018 met een afsluitende toetsing.
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OPBOUW LEERTRAJECT
“Ik heb geen geheim van succes. Gewoon je best doen, iets leuk vinden en goede mensen om je heen
verzamelen. Want alleen kan je niks en met zijn allen kun je alles.” (Johan Cruijff).
De studiebelasting van de opleiding UEFA PRO is als volgt:
-

Intake
POP
Startbijeenkomst
Intervisie
Bijeenkomsten
Eigen invulling leertraject
Toetsing

- Totaal

8 uur
4 uur
8 uur
64 uur
64 uur
200 uur
12 uur
Ca. 360 uur
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KOSTEN
Opleidingsgeld
Het opleidingsgeld voor 2017/’18 bedraagt €20.600,- .Dit is exclusief inschrijfgeld €250,- leermiddelen, en reiskosten. Bij
inschrijving verklaar je dat bij toelating tot de opleiding het opleidingsgeld in twee termijnen automatisch kan worden
geïncasseerd. Als het cursusgeld niet door jou wordt betaald maar door een derde, moet de KNVB Academie hier een
schriftelijke verklaring voor ontvangen.

Inschrijfkosten
De inschrijvingskosten à € 250,- dienen voor sluitingsdatum van de inschrijving op 1 maart 2017 in het bezit te zijn van
de KNVB Academie op ING Bank 67.00.00.213 onder vermelding van "Opleiding UEFA PRO 2017/'18 en met
vermelding van je naam. Door het inschrijven voor de opleiding verplicht je jezelf tot de betaling van het inschrijfgeld en
bij eventuele toelating tot betaling van het opleidingsgeld.
Bij annulering is de KNVB gerechtigd de voor die deelnemer reeds gemaakte kosten (inclusief administratiekosten) in
rekening te brengen. Het inschrijfgeld wordt niet teruggegeven. Eventuele herkansingen worden na 1 juni 2018 apart in
rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven.
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TOELATINGSCRITERIA
Voor toelating tot de opleiding UEFA PRO gelden de volgende minimumcriteria:

• UEFA A diploma
• In staat zijn stageopdrachten uit te voeren bij een BVO
Naast bovenstaande criteria wordt er gekeken naar:
• Ervaring als trainer/coach
• Relevante opleidingen (voetbal en overig) en nevenactiviteiten
• Staat van dienst als speler
Op basis van bovenstaande criteria worden maximaal 24 kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor een
intakegesprek. Op basis van de intakegesprekken en de toelatingscriteria worden minimaal 12 en maximaal 16
cursisten toegelaten tot de opleiding.
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INSCHRIJVEN
Inschrijven voor de opleiding UEFA PRO kan als volgt via http://inschrijven.knvb.nl:

•
•
•
•
•

Kies landelijk
Kies bij type voor ‘Cursus’
Kies bij categorie voor ‘Trainer-coach’
Kies UEFA PRO
Lees de voorwaarden en schrijf je in
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