
KNVB Kadercoach traject 

 

Het kadercoach traject is niet een cursus maar een 

verenigingstraject. Het is een verenigingstraject waarin 

bepaalde doelstellingen worden gevraagd, die gericht zijn op 

kaderbeleid en samengaat met de cursus voor beginnend 

kader (pupillen en junioren trainers/leiders).  

Niet alleen het opleiden van trainers en leiders komt aan bod, 

maar ook hoe wij als vereniging het begeleiden en opleiden 

van trainers/leiders kunnen organiseren en borgen voor de 

toekomst.  

Door als vereniging hiermee aan de slag te gaan wordt het 

voor het vrijwillig kader nog leuker  om actief een bijdrage te 

(blijven) leveren aan het verder ontwikkelen van het 

voetballen binnen onze vereniging. 

 

Om dat te waarborgen starten we samen met de KNVB dit 
mooie traject. Niet alleen voor beginnend kader, maar ook 
voor de mensen die al wat langer een team trainen en/of 
begeleiden. 

 



Opzet en inhoud van de cursus: 

 

▪ Bijeenkomst 1  
staat in het teken van wat is voetballen, opzet en inhoud 
cursus, zelfscan en 4 kwaliteiten van een trainer/coach; 
 

▪ Bijeenkomst 2  
 staat in het teken van het coachen van de wedstrijd; 
 

▪ Bijeenkomst 3 
 staat in het teken van het training geven (organisatie); 
 

▪ Bijeenkomst 4  
staat in het teken van het training geven (organisatie en 
makkelijker of moeilijker maken); 
 

▪ Terugkombijeenkomst  
 
 
 

Datums bijeenkomsten: 18.30-21.30 
 

• 18 maart 

• 3 april 

• 15 april 

• 8 mei 

• Terugkombijeenkomst op 27 mei 
 



 
Als je alle vier de bijeenkomsten aanwezig bent en de cursus 
met goed gevolg afrond krijg je een certificaat/diploma van 
de KNVB op niveau 1. 
  
 
Met het traject voorzien we in de vraag en behoefte van onze 
trainers/leiders.  
 
Vanzelfsprekend vragen wij alle jeugdtrainers en leiders om 
aan het “Kadercoach traject” deel te nemen. 
 
 Op de avonden van de bijeenkomsten zullen geen trainingen 
plaatsvinden zodat alle trainers kunnen 
 

Er zijn voor de cursisten geen kosten aan verbonden 

 
 
Wel vragen wij van de deelnemers om na het volgen van de 
cursus een functie als trainer en/of leider voor minimaal 1 
jaar bij VV Bergambacht te gaan vervullen. 
 
 
 

  



 

Een aantal zaken zijn voor deze cursus van belang om ook 
daadwerkelijk te starten met deze cursus: 
 
 
•  Er kunnen maximaal  20 deelnemers deelnemen ( op 
volgorde van inschrijven, bij grote animo een extra avond 
organiseren) 
 

•  Deze cursus is gericht op beginnend kader, echter ook voor 

de mensen die al wat langer een team trainen en/of 

begeleiden kan de cursus een nuttige aanvulling op de al 

aanwezige kennis zijn. 

 

•  Deelnemers krijgen een aantal leermiddelen (werkboek en 
boekje "allemaal uitblinkers") 
 
• Cursisten dienen jullie zelf aan te melden middels een link ( 
als die beschikbaar is wordt dat gedeeld met de deelnemers) 
 
• Cursisten dienen lid te zijn van de KNVB om deel te kunnen 
nemen aan de cursus ( graag Gerard van Hove aanspreken 
hierover) 
 
• Deelnemers dienen minimaal 15 jaar te zijn (of 15 jaar 
worden tijdens de cursus) 
 

Er zijn voor de cursisten geen kosten aan verbonden 

 



 

Wellicht spreekt dit traject anderen aan welke tot op heden 

geen trainers of leidersfunctie betreden, maar hier wel 

geïnteresseerd in zijn. 

 

U kan contact opnemen met één van onderstaande 

contactpersonen voor vragen en aanmeldingen ! 

 

Gerard v. Hove                

0682202353   gavanhove@casema.nl 

 

Willem Jan Barendregt          

0623483838    wj.barendregt@dekkergroep.nl 
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