Opleidingen en bijscholingen voetbal 2022-2023
Voetbal Vlaanderen organiseert in het seizoen 2022-2023 over heel Vlaanderen tal van basisopleidingen,
specifieke opleidingen en laagdrempelige bijscholingen op maat van elke voetbalstakeholder zoals
clubbestuurders en medewerkers, coaches, club-API, keepertrainers, coördinatoren, scheidsrechters en nog
veel meer. Vind hier alle info en schrijf je snel in!

Basisopleidingen (i.s.m. VTS) voor coaches
Basisopleiding
Start 2 coach
Initiator/UEFA C
• Veldvoetbal
• G-voetbal
• Indoor
Instructeur
Trainer B/UEFA B
• Veldvoetbal
• voor (ex)-profs
• Futsal
Trainer/UEFA A Elite jeugd en seniors
Voortraject Trainer/UEFA A Elite jeugd en seniors

Specifieke opleidingen voor iedereen
Doelgroep
Club-API
Clubbestuurders -en medewerkers
Jeugdcoördinator/TVJO
Keepertrainer
Analist
Mentale trainer
Fysiektrainer
Blessurepreventiecoach
Scout
Teamtrainer - coach
Mentor coach
Techniektrainer
Arbitrage

Bijscholingen voor iedereen

Inschrijving via VTS
Periode
Najaar 2022 en Voorjaar 2023
Najaar 2022 en Voorjaar 2023
2022-2023
Voorjaar 2023
2022-2023
2022-2023
Najaar 2022
2022-2023
2021-2023 en 2023-2025
Voorjaar 2023

Inschrijving via Totara
Opleiding
Club-API
Plan de toekomst van jouw sportclub
Jeugdcoördinator, TVJO 1 & 2
Keepertrainer 1 & 2
Videoanalist 1 & 2
Mentale trainer 1 & 2
Physical coach 1
Blessurepreventiecoach 1 & 2
Talentscout 1 en 2, Wedstrijdscout 1
Multiskillz for foot
Mentor voetbal 1
Techniektrainer
Ref in one day

Inschrijving via Totara

Doorheen het hele seizoen zullen er tal van bijscholingen worden georganiseerd specifiek voor coaches
(gediplomeerd en niet-gediplomeerd), physical coaches, analisten, scouts, mental coaches,
blessurepreventiecoaches, keepertrainers, TVJO’s en jeugdcoördinatoren. Er is ook een uitgebreid aanbod
rond clubbeleid en administratie voor alle clubmedewerkers, opleidingen voor scheidsrechters en een ethischsociaal aanbod voor iedereen rond onder meer grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en racisme en
laagdrempeligheid.
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Ethisch – sociaal: voor iedereen binnen voetbal
Voetbal is van en voor iedereen! In 2021 lanceerden KBVB i.s.m. Voetbal Vlaanderen en ACFF het actieplan
‘Come Together’. Zo willen we iedereen samenbrengen op het voetbalveld en discriminatie, racisme, homofobie
en andere vormen van ongelijkheid uit het voetbal helpen. Een toegankelijk meldpunt, een aanspreekpunt (API)
in elke club, een nieuwe inclusiemanager, een Diversity Board en een Nationale Kamer voor Discriminatie en
Racisme staan centraal in onze nieuwe strategie. We proberen met een positieve aanpak iedereen te verenigen
met focus op preventie en sensibilisering. Voetbal moet een sport zijn van en voor iedereen. Voor iedere actor
binnen het voetbal (club, scheidsrechter, trainer, steward, ouder, supporter, personeel) organiseren Voetbal
Vlaanderen, KBVB en ACFF specifieke (gratis) workshops met focus op ethisch-sociale aspecten.

Opleiding Club-API (Aanspreekpunt Integriteit)
Iedere voetballer heeft het recht om te voetballen in een veilige omgeving, maar ook in voetbal komt ongepast
gedrag helaas voor. Maar liefst 82% van de Vlaamse jongeren is al slachtoffer geweest van psychisch
grensoverschrijdend gedrag tijdens het sporten (algemeen), 55% van fysiek grensoverschrijdend gedrag en
27% klaagt over seksueel grensoverschrijdend gedrag (onderzoek 2020 Thomas More).
De club kunnen (en moeten) hierbij een centrale rol spelen. Iedereen dient grensoverschrijdend gedrag te
herkennen en te weten hoe hier op te reageren. Daarnaast is het aanstellen van een club-API geen overbodige
luxe, maar een onmisbare schakel om van jouw club een plek te maken waar respect, tolerantie en vertrouwen
centraal staan.
Deze gratis opleiding, specifiek gericht op de (toekomstige) club-API’s bestaat uit twee opeenvolgende sessies:
1. Omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Deze sessie kan ook apart worden gevolgd en staat open
voor iedereen (zie bijscholingen)
2. Verantwoordelijkheden club-API. Deze vervolgsessie is specifiek voor club-APIs
Deel 1: Grensoverschrijdend gedrag
Tijdens deze introductiesessie wordt er dieper ingegaan op wat gepast en ongepast gedrag is aan de hand van
enkele voetbalcases en hoe je het beste optreedt in geval van ongepast gedrag. Zowel seksueel ongewenst
gedrag, maar ook pesten en fysiek of psychologisch geweld komen aan bod. Deze sessie kan door iedereen
binnen de club (trainer, speler, coördinator, clubmedewerker, speler, ouder, supporter) worden gevolgd die wil
bijdragen aan een veilig en plezant voetbalklimaat
Deel 2: Verantwoordelijkheden club-API
Tijdens deze vervolgsessie, specifiek voor huidige en toekomstige club-API’s bespreken we welke procedures
je in bepaalde situaties best kan volgen als club en club-API in geval van grensoverschrijdend gedrag op en
naast het veld. Daarnaast bekijken we hoe je proactief een integriteitsbeleid kan ontwikkelen en voeren binnen
de club. Als club-API volg je dus beide opeenvolgende sessies!
• Deelnamevoorwaarden: Sessie Grensoverschrijdend gedrag hebben gevolgd of de VTS/ICESbijscholing Sport met grenzen (attest bij inschrijving doorsturen naar
trainersopleidingen@voetbalvlaanderen.be)
Inschrijving via Totara
Opleiding
Club-API

Club-API

Club-API

Sessie

Lesdag

Datum

Uur

Locatie

Grensoverschrijdend gedrag

Donderdag

6/10

20u-22u

Online

Verantwoordelijkheden club-API

Donderdag

13/10

19u30-22u

Online

Grensoverschrijdend gedrag

Dinsdag

8/11

20u-22u

Online

Verantwoordelijkheden club-API

Dinsdag

15/11

19u30-22u

Online

Grensoverschrijdend gedrag

Vrijdag

18/11

20u-22u

Online

Verantwoordelijkheden club-API

Maandag

21/11

19u30-22u

Online

De sessie rond grensoverschrijdend gedrag kan ook apart worden gevolgd door iedereen binnen de club. Data
voorjaar 2023 worden later bekend gemaakt. Er zullen dan ook fysieke lessen worden georganiseerd.
Vanaf het seizoen 2023-2024 is elke club bovendien verplicht om een opgeleide club-API aan te stellen en
clubs met een officiële club-API, zullen worden beloond met subsidies via het jeugdsportfonds.
Meer info vind je ook op onze website
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Bijscholingen
Omgaan met discriminatie en racisme in het voetbal
Tijdens deze gratis online workshop, gericht op trainers, coördinatoren, club-API’s, clubmedewerkers, spelers,
ouders, supporters reiken we handvaten aan om discriminatie te herkennen, om te gaan met discriminatie en
racisme en hoe je kan reageren als individu en clubmedewerker, trainer, ouder,...
Een must voor iedereen die neen wil zeggen tegen discriminatie en racisme in de club op en naast het veld!
Bijscholing

Lesdag

Datum

Uur

Locatie

Omgaan met discriminatie en racisme in voetbal

Dinsdag

27 september

19u30-22u

Online

Omgaan met discriminatie en racisme in voetbal

Donderdag

7 december

19u30-22u

Online

•
•
•

1 UEFA-licentiepunt
Meer info vind je ook op onze website
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Clubbestuurders en -medewerkers
Clubs spelen een centrale rol in de werking van Voetbal Vlaanderen. Het leiden van een voetbalclub is een
leuke, maar tegelijk ook een uitdagende en omvangrijke taak. Als bestuur heb je te maken met tal van partijen
en je dient je als club aan veel regels en wetten te houden. Daarnaast zijn er ook er heel wat thema’s die
aandacht vergen zoals het omgaan met vrijwilligers, organiseren van events, financiële aspecten, administratie
en inschrijvingen, doelgroepenwerking…Een voetbalclub staat daarnaast midden in een lokale samenleving.
Voetbal Vlaanderen organiseert in samenwerking met KBVB, ACFF, VSF en andere partners verschillende
trajecten en bijscholingen. Niet te missen voor elke clubbestuurder -en medewerker!

Specifieke opleiding
Traject Plan de toekomst van jouw voetbalclub i.s.m. VSF
Zonder sterke bestuurders, vrijwilligers en trainers is er geen sport in clubverband mogelijk. Maar wat als die
vele geëngageerde mensen geteisterd worden door een verwoestend virus? Sponsors die afhaken? Geen
financiële buffer om nieuwe opdoffers te verwerken? Hulp nodig om een nieuw project tot een goed einde te
brengen? Je wil opnieuw leden aantrekken in jouw club? Of een nieuw beleidsplan of een langetermijnvisie
ontwikkelen voor jouw club? We tackelen deze problemen in dit unieke gratis traject ‘Plan de toekomst van
jouw voetbalclub’ dat de Vlaamse Sportfederatie (VSF) in samenwerking met Voetbal Vlaanderen organiseert.
Dit traject bestaat uit 5 fysieke sessies over een periode van 6 maanden. We maken een foto van je
voetbalclubclub door zowel sterktes als zwaktes in kaart te brengen. We gaan op zoek naar kansen en dromen
samen over waar je je voetbalclub ziet binnen 5, 10 of 15 jaar en dit samen met andere clubs.
1. Waar staat onze club voor? De clubidentiteit: Wat zijn de waarden van mijn club?
2. Wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van jouw club? Hoe creëer je gedragenheid
binnen je club met betrekking tot een toekomstplan? Hoe betrek je interne en externe stakeholders?
3. Welke doelen stellen we ons op korte en lange termijn? Welke concrete acties kunnen we daaraan
koppelen?
4. Welk budget is nodig om dit waar te maken?
5. Ons plan in de praktijk! Hoe bewaken we de uitvoering van ons plan?
Sessie

Lesdag

Datum

Identiteit van de club

Dinsdag

4 oktober

Analyse en stakeholders

Dinsdag

8 november

Doelstellingen op korte en lange termijn en
concrete acties om deze te realiseren

Dinsdag

20 december

Bepalen van financiën en budget

Dinsdag

7 februari 2023

Jouw plan in de praktijk. Hoe bewaken we de
uitvoering

Dinsdag

21 maart 2023

Inschrijving via Totara

Elke sessie is van 19u30-22u00 en vindt plaats in de kantoren van Voetbal Vlaanderen (Strombeek-Bever).
Een enthousiaste en gedreven coach zal je begeleiden. Daarbovenop plan je nog twee individuele momenten
in met jouw coach. Je eindigt het traject met een concreet plan van aanpak waar jouw voetbalclub verder mee
aan de slag kan.
Na het traject heb je een antwoord op de volgende vragen:
Intekenen op dit traject is een unieke kans om op enkele maanden tijd jouw voetbalclub nieuwe energie te
geven, te structureren en te (her)plannen. Niet te missen voor elke club die vooruit wil.
• 5 sessies verspreid over een heel seizoen. Je schrijft je in voor het hele traject
• Dit traject is gratis, een unieke aanbieding
• Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt.
• Clubs die zich inschrijven, engageren zich voor het hele traject en dus om de vijf sessies bij te wonen
• Per club schrijf je met minstens 2 clubafgevaardigden in (die de sessies volgen en de club
vertegenwoordigen)
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Bijscholingen
Coach the Club traject
KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF organiseren specifiek voor clubbestuurders het zeer relevante Coach the
club traject. Gratis online bijscholingen met focus op clubadministratie worden verspreid over het seizoen
georganiseerd en dit op maat van de clubbestuurder met sessies rond digital (e-kickoff, wedstrijdbladen…),
financiën (contracten, vzw, verenigingswerk), Goed bestuur (ethisch - bestuur), competities (inschrijvingen,
transfers) en jeugdvoetbal (subsidies, licentievoorwaarden). Elke sessie zal worden opgenomen en wordt
achteraf beschikbaar gesteld. Per sessie zal er ook een e-learning worden ontwikkeld die vrij toegankelijk is.
Niet te missen voor elke clubbestuurder en GC die mee wil zijn met alle administratieve en digitale zaken.
Data voorjaar onder voorbehoud.
• 5 online sessies verspreid over een heel seizoen
• Je kan je apart inschrijven per sessie
• Gratis
• Inschrijvingen voorjaar starten in november.
• Laatste up-to-date info vind je op onze website
Bijscholing

Lesdag

Datum

Uur

Locatie

Introductie Traject + Digital

Dinsdag

13 september

20-22u

Online

Voetbalfinanciën

Donderdag

17 november

20-22u

Online

Goed Bestuur

Dinsdag

7 februari

20-22u

Online

Competities en ledenbeheer

Donderdag

23 maart

20-22u

Online

Jeugdvoetbal

Dinsdag

25 april

20-22u

Online

Inschrijving via Totara

Data voorjaar onder voorbehoud
Goed bestuur
Tijdens deze sessie komen een aantal juridische thema’s aan bod over clubbestuur en clubbeheer zoals
informatie over vzw’s, maar ook ethiek in het voetbal en duurzaamheid staan hier centraal.
Competities & Ledenbeheer
De opstart van een seizoen kan overweldigend zijn voor de administratieve medewerkers in een club. In deze
module overlopen we samen hoe we dit vlot kunnen laten verlopen, maar gaan we aan de hand van een aantal
concrete cases ook achterhalen wat allemaal mogelijk is. Dit gaat van competitieorganisatie tot de transfers van
spelers, ledenbeheer en verzekeringen.
Jeugdvoetbal
Hier richten we al onze focus op de jongste leden van de club. In deze module komen de verschillende aspecten
van het jeugdvoetbal aan bod. Van jeugdcompetities en bijhorende niveaucodes naar het indienen van de
jeugdlicenties tot de aanvraag van leeftijdsdispensaties, audits en subsidies.

Financiële planning in jouw voetbalclub i.s.m. VSF
Wil je een financieel plan opmaken maar weet je niet goed hoe je hier aan begint? In deze gratis webinar geven
we heel wat tips en aandachtspunten op maat van jullie plannen. Aan de hand van praktische modeldocumenten
toveren we jullie financiële gegevens vervolgens om in een bruikbaar plan. Niet te missen voor elke club die op
een structurele financiële manier de club wil verder ontwikkelen!
Bijscholing

Lesdag

Datum

Uur

Locatie

Organisatie

Financiële planning in jouw voetbalclub

Donderdag

15 december

20u-22u

Online

I.s.m. VSF

Inschrijving via Totara
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Dag van de voetbalclub
Op het einde van het seizoen wordt er in Tubeke voor de eerste keer ooit een Dag van de voetbalclub
georganiseerd in samenwerking met KBVB en ACFF op maat van elke clubbestuurder. Het ideale netwerk- en
leermoment. Meer info volgt.
Inschrijven is gratis en kan vanaf november.
Bijscholing

Lesdag

Datum

Uur

Locatie

Dag van de voetbalclub

NTB

NTB

NTB

Nationaal oefencentrum Tubeke

Inschrijving via Totara
Zie ook de opleiding club-API onder het hoofdstuk ethisch-sociaal.

Bijscholingen en ondersteuningstools Vlaamse Sportfederatie (VSF)
De Vlaamse Sportfederatie (VSF) heeft ook een aanbod van clubondersteuning met trajecten,
ondersteuningstools
en
bijscholingen
rond
clubmanagement.
Vind hier alle info.
Als club aangesloten bij Voetbal Vlaanderen krijg je korting.
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Coördinator/TVJO
TVJO’s en jeugdcoördinatoren vormen een onmisbare schakel in elke jeugdclub. Zij zijn essentieel om een
veilig en warm leef- en leerklimaat te installeren. Naast de clubbezoeken en specifieke opleidingen
Jeugdcoördinator, TVJO 1 en 2 organiseert Voetbal Vlaanderen doorheen het seizoen verschillende webinars
en workshops om deze jeugdcoördinatoren te ondersteunen

Specifieke opleiding
Jeugdcoördinator 2022-2023
De laagdrempelig basisopleiding Jeugdcoördinator ondersteunt alle voetbalcoördinatoren in het uitwerken van
een sportieve opleidingsvisie en ondersteunen van trainers voor hun club. Deze praktijkgericht opleiding bestaat
uit zes lessen verspreid over het hele seizoen met focus op opleidingsvisie binnen de club, spelersbeheer,
ondersteuning van trainers, ouders, communicatie en socio-maatschappelijke rol van de club. Wil jij jouw club
sterker maken of ambieer je in de toekomst een rol als jeugdcoördinator, volg dan nu de opleiding
jeugdcoördinator. Na het volgen van deze opleiding verkrijg je ook vrijstellingen voor de TVJO 1 – opleiding.
• Programma (onder voorbehoud)
• Toelatingsvoorwaarde: Initiator
• 6 UEFA-licentiepunten
• Laatste up-to-date info vind je op onze website

TVJO 1 – najaar 2022
De basisopleiding TVJO 1 richt zich op het succesvol runnen van een jeugdopleiding op provinciaal en
gewestelijk niveau door de jeugdcoördinator/TVJO met focus op opleidingsvisie binnen de club, spelersbeheer,
ondersteuning van trainers, ouders, communicatie en socio-maatschappelijke rol van de club. De opleiding
bestaat uit tien lessen + stage die in het najaar worden georganiseerd.
• Programma (onder voorbehoud)
• Toelatingsvoorwaarde: Instructeur B
• 8 UEFA-licentiepunten
• Laatste up-to-date info vind je op onze website

TVJO 2 – voorjaar 2023
De TVJO-2 vervolgopleiding richt zich op het succesvol runnen van een jeugdopleiding op interprovinciaal
niveau. De opleiding bestaat uit tien lessen + stage die in het voorjaar worden georganiseerd.
• Programma (onder voorbehoud)
• Toelatingsvoorwaarde: NTB
Inschrijving via Totara
• 8 UEFA-licentiepunten
• Laatste up-to-date info vind je op onze website
Provincie

Locatie

Lesdag

Les 1

Les 2

Les 3

Clubbez
1

Les 4

Les 5

Les 6
Online

Les 7

TVJO
Workshop

Clubbez
2

Antwerpen

Heist

Zondagvm

12/feb

26/feb

5/mrt

12/mrt

19/mrt

26/mrt

24/apr

7/mei

26/apr

Week
27/3

Oost-Vlaanderen

Gent

Maandag

27/feb

6/mrt

13/mrt

20/mrt

27/mrt

17/apr

24/apr

8/mei

20/apr

NTB

Vlaams-Brabant

Eppegem

Maandag

27/feb

6/mrt

13/mrt

20/mrt

27/mrt

17/apr

24/apr

8/mei

25/apr

NTB

Limburg

Genker

Dinsdag

28/feb

7/mrt

14/mrt

21/mrt

28/mrt

18/apr

24/apr

9/mei

19/apr

2/mei

West-Vlaanderen

Poperinge

Woensdag

1/mrt

8/mrt

15/mrt

22/mrt

29/mrt

19/apr

24/apr

10/mei

17/apr

3/mei
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Bijscholing
Thema

Lesdag

Datum

Uur

Locatie

Licentiepunte
n

Minimum

Opleidingsvisie in de club: van
papier naar praktijk

Maandag

14/nov

20u-22u

Online

2 UEFA

Jeugdcoördinat
or

•
•
•
•

Minimumvoorwaarde – zie bijscholing
Online of fysiek – zie bijscholing
Licentiepunten – zie bijscholing
Laatste up-to-date info vind je op onze website
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Bijscholing Opleidingsvisie in de club: van papier naar praktijk
Hoe zorg je in de club dat elke speler evenveel speelt? Hoe ontwikkel je een clubbeleid rond dispensatie,
doorstroom van spelers en keepers? Hoe pas je het leerplan en jaarplan toe? Tijdens deze interactieve webinar
zal Kurt Teugels (TVJO Lyra-Lierse en docent Voetbal Vlaanderen) elke coördinator verder op weg nemen en
praktische tips en tricks mee geven.
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Arbitrage
No ref, no game! Altijd al eens gedroom om op het voetbalveld te staan, omringd door supporters? Het kan ook
in een andere rol waar je de bal niet tracht te spelen. Als scheidsrechter speel je een belangrijke rol op en naast
het voetbalveld. Het leiden van een wedstrijd is niet alleen een uitdagende maar ook een boeiende taak. Als
scheidsrechter leer je al snel de vaardigheden om beslissingen te durven nemen, alsook je communicatief sterk
te uiten naar spelers en trainers. Je hebt gedurende 90 minuten de taak om een voetbalwedstrijd in goede
banen te leiden. Voetbal Vlaanderen organiseert doorheen het seizoen verschillende opleidingen voor
geïnteresseerde nieuwe scheidsrechters en vervolgopleidingen voor huidige scheidsrechters.

Specifieke opleiding
Referee in One Day
De laagdrempelige basisopleiding Ref in One Day focust op alle toekomstige scheidsrechters. Deze opleiding
vindt verschillende keren per jaar plaats in elke provincie. Via een e-learning kan je online van start gaan
wanneer het voor jou past, om nadien jou de cursusdag je te vervolmaken als officiële scheidsrechter.
De cursus duurt 1 hele dag en vindt telkens plaats op een zaterdag. Later op het jaar kan je indien je wenst je
specialiseren in andere takken als scheidsrechter (assistent-scheidsrechter, G-voetbalscheidsrechter,…).
• Toelatingsvoorwaarde: Voor iedereen van 15 jaar die interesse heeft als scheidsrechter
• Laatste up-to-date info vind je op onze website
Provincie

Locatie

Lesdag

West-Vlaanderen

Brugge

Zaterdag 28 januari

Vlaams-Brabant

Leuven

Zaterdag 4 februari

Antwerpen

Wilrijk

Zaterdag 11 februari

Limburg

Genk

Zaterdag 18 februari

Oost-Vlaanderen

Gent

Zaterdag 4 maart

Inschrijving via Totara
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Teamtrainer – Coach veld
Basisopleidingen
Start to coach
Ook in het voetbal begint alles bij de basis. Daarom kent de voetbaltrainer best ook de basisprincipes. Wat zijn
Do’s & Don'ts van de voetbaltrainer? Hoe organiseer ik mijn training? Hoe zorg ik dat het lukt, leeft, leert? Dat
mijn spelers graag komen trainen?
Start 2 coach is een nieuwe praktische, laagdrempelige opleiding van vier lessen die beginnende, gemotiveerde
jeugd en volwassen trainers ondersteunen. Een must!
Inschrijving via VTS
• Toelatingsvoorwaarde: geen
Locaties en data voorjaar 2023
Club

Lesdag

Uren

Les 1

Les 2

Les 3

Les 4

Bredene

Vrijdag

18u30-22u30

3/mrt

10/mrt

17/mrt

24/mrt

Eendracht Houtem

Zondagvm

9u30-13u30

5/mrt

12/mrt

19/mrt

26/mrt

KOVC Sterrebeek
KFC Katelijne
HRS Haasdonk
FC Patro Hoevenen
Stal sport - Beringen

Zondagvm
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag

9-13u
18u30-22u30
18u30-22u30
18u30-22u30
18u30-22u30

5/mrt
6/mrt
6/mrt
7/mrt
7/mrt

12/mrt
13/mrt
13/mrt
14/mrt
14/mrt

19/mrt
20/mrt
20/mrt
21/mrt
21/mrt

26/mrt
27/mrt
27/mrt
28/mrt
28/mrt

KVK Westmalle

Donderdag

18u30-22u30

9/mrt

16/mrt

23/mrt

30/mrt

KFC Juventus Schoonaarde Dendermonde
Excelsior Essen
KFC Schoten SK
Jeugd KAC Begijnendijk
KSAV Sint-Dimpna

Donderdag
Woensdag
Zondagvm
Woensdagnm
Zaterdag

18u15-22u15
18u30-22u30
9-13u
14-18u
9-18u

9/mrt
19/apr
23/apr
3/mei
6/mei

16/mrt
26/apr
30/apr
10/mei
13/mei

23/mrt
3/mei
7/mei
17/mei

30/mrt
10/mei
21/mei
24/mei

Laatste up-to-date info vind je op onze website

Inhoudstafel
Inhoudstafel
Initiator/UEFA C Voetbal
De opleiding Initiator/UEFA C Voetbal is het beginniveau voor iedereen die nog geen diploma heeft en de
trainerscursus voetbal wil starten. Tijdens deze praktijkgericht opleiding ga je, samen met de docent en
medecursisten, op zoek naar hoe je leuke, leerrijke en actieve voetbaltrainingen organiseert. Na de opleiding
kan je zelfstandig aan de slag als trainer-coach en weet je altijd een veilige en uitdagende omgeving te creëren
voor jouw team (kinderen, adolescenten of volwassenen). Je weet als geen ander wat het is om geen enkele
speler in de steek te laten. Het initiator diploma levert ook het UEFA C certificaat op.
Deze opleiding organiseert Voetbal Vlaanderen elk najaar en voorjaar in samenwerking met de Vlaamse
Trainersschool (VTS).
Locaties voorjaar 2023 (midden januari - mei) – start week 23 januari of flexibel traject
Provincie

Club

Lesdag

Antwerpen

VK Simikos

Maandagavond

Antwerpen

KSC Olve

Vrijdagavond

Antwerpen

KVV OG Vorselaar

Maandagavond

Antwerpen

FCS Mariekerke-Branst

Woensdagavond

Antwerpen

SC Duffel

Maandagavond

Limburg

KEWS Schoonbeek Beverst

Maandagavond;

Limburg

KVV Zepperen Brustem

Dinsdagavond

Limburg

KVV Dilsen-Stokkem

Maandagavond

Limburg

KFC Park Houthalen

Maandagavond

Limburg

Kesk Leopoldsburg

Vrijdagavond

Oost-Vlaanderen

VK White Boys

Maandagavond

Oost-Vlaanderen

VC Nazareth-Eke

Maandagavond

Oost-Vlaanderen

TK Meldert

Dinsdagavond

Oost-Vlaanderen

VV Volkegem

Dinsdagavond

Oost-Vlaanderen

SK Lochristi

Woensdagavond

Oost-Vlaanderen

KVC De Toekomst Borsbeke

Woensdagavond

Oost-Vlaanderen

SV De Pinte

Flexibel

Vlaams-Brabant

KVK Tienen

Maandagavond

Vlaams-Brabant

SC Aarschot

Zondagvoormiddag

Vlaams-Brabant

KFC Lennik

Maandagavond

Vlaams-Brabant

FC Zemst Sportief

Maandagavond

Vlaams-Brabant

KFC Herent

Vlaams-Brabant

KHO Bierbeek

West-Vlaanderen

KVC Wingene

Maandagavond
Flexibel – start
kerstvakantie
Woensdagavond

West-Vlaanderen

White Star Bulskamp

Maandagavond

West-Vlaanderen

KdNS Heule

Vrijdagavond

West-Vlaanderen

KE Wervik

Maandagavond

•
•

Programma regulier traject (week van)
Laatste up-to-date info vind je op onze website

Inschrijving via VTS

Inhoudstafel
Inhoudstafel
Instructeur Voetbal
De cursus Instructeur bouwt verder op de opleiding Initiator. Tijdens deze praktijkgericht opleiding ga je, samen
met de docent en medecursisten, op zoek naar hoe je leuke, leerrijke en actieve voetbaltrainingen organiseert.
De basics en teamtactics 5v5, 8v8 + basis 11v11 komen aan bod, waardoor je al voetbaltechnischer en tactischer aan de slag gaat. Door het volgen van deze opleiding leert de gevorderde coach in te staan voor het
zelfstandig en veilig organiseren op langere termijn. De coach is in staat om zelf een trainingsreeks voor te
bereiden en te geven. Deze opleiding organiseert Voetbal Vlaanderen elk seizoen in samenwerking
met de Vlaamse Trainersschool (VTS). Inschrijvingen starten eind oktober.
Locaties voorjaar 2023 (midden januari - mei) – start week 16 januari of flexibel traject
Provincie

Club

Lesdag

Antwerpen

City Pirates

Woensdagavond

Antwerpen

K.Kontich Fc

Maandagavond

Antwerpen

KVC Houtvenne

Zondagvoormiddag

Antwerpen

Witgoor Sport

Dinsdagavond

Antwerpen

KFC Muizen

Dinsdagavond

Antwerpen

KVV Vosselaar

Maandagavond

Limburg

Genker VV

Maandagavond

Limburg

Kws Linkhout

Woensdagavond

Limburg

Weerstand Koersel

Maandagavond

Limburg

KGS Bree-Beek

Maandagavond

Limburg

VV Nieuwerkerken

Flexibel

Limburg

Thes Sport

Flexibel

Oost-Vlaanderen

FC Bosdam Beveren

Zondagvoormiddag

Oost-Vlaanderen

KFC HO Kalken

Woensdagavond

Oost-Vlaanderen

KRC Gent

Zondagvoormiddag

Oost-Vlaanderen

KSK Maldegem

Woensdagavond

Oost-Vlaanderen

SV Sottegem

Maandagavond

Oost-Vlaanderen

KFCH Sinaai

Maandagavond

Oost-Vlaanderen

Kve Winnik

Flexibel

Oost-Vlaanderen

Jong SG Dendermonde

Flexibel

Vlaams-Brabant

KFC Rhodienne De Hoek

Maandagavond

Vlaams-Brabant

KFC Wambeek Ternat

Dinsdagavond

Vlaams-Brabant

SMS Lubbeek

Maandagavond

Vlaams-Brabant

Sporting Kampenhout

Zondagvoormiddag

Vlaams-Brabant

Hoger-Op Veltem

Flexibel

West-Vlaanderen

SK Roeselare-Daisel

Zondagvoormiddag

West-Vlaanderen

KFC Aalbeke Sport

Dinsdagavond

West-Vlaanderen

KFC Poperinge

Dinsdagavond

West-Vlaanderen

KFC Varsenare

Maandagavond

West-Vlaanderen

SC Zonnebeke

Maandagavond

•
•

Programma regulier traject
Laatste up-to-date info vind je op onze website.

Inschrijving via VTS

Inhoudstafel
Inhoudstafel
Trainer/UEFA B Voetbal
In de opleiding Trainer B/UEFA B leert de gevorderde coach in te staan voor het trainen, coachen en
vervolmaken van jeugdspelers op hoger niveau (provinciaal, interprovinciaal jongeren en adolescenten) en
competitieve voetballers (volwassenen). Deze coach meet en weet, is gevorderd in de technieken en tactieken
binnen 11v11 omgeving én werkt binnen de ontwikkelcontext (opleiden) en/of de prestatiecontext (1e
elftal). Deze opleiding organiseert Voetbal Vlaanderen elk seizoen (september – mei) i.s.m. VTS.
Locaties 2022-2023 (september 2022 – mei 2023) - Start week 5/09/’22
Provincie

Club

Lesdag

Antwerpen

K. Schelle Sport

Maandagavond

Antwerpen

KFC Zwarte Leeuw

Maandagavond

Antwerpen

KFC Dessel Sport

Dinsdagavond

Limburg

Lindelhoeven VV

Maandagavond

Limburg

Racing Club Hades Kiewit Hasselt

Woensdagavond

Oost-Vlaanderen

Avanti Stekene

Maandagavond

Oost-Vlaanderen

SK Munkzwalm

Maandagavond

Oost-Vlaanderen

KVC Jong Lede

Maandagavond

Oost-Vlaanderen

KVE Drongen

Dinsdagavond

Vlaams-Brabant

VC Bertem-Leefdaal

Maandagavond

Vlaams-Brabant

RWL Sport

Zondagvoormiddag

Vlaams-Brabant

KHO Wolvertem Merchtem

Zondagvoormiddag

West-Vlaanderen

Daring Brugge

Maandagavond

West-Vlaanderen

Dosko Beveren

Dinsdagavond

•

•

Inschrijving via VTS

Programma (week van)
Laatste up-to-date info vind je op onze website.

Trainer/UEFA B Voetbal voor (ex)-profs
De Trainer/UEFA B opleiding voor (ex)-profs is een versnelde opleiding van Initiator/UEFA C, Instructeur en
Trainer/UEFA B. Deze opleiding neemt 1 seizoen in beslag en wordt vaak op maandag of woensdagnamiddag
georganiseerd. Er gelden toelatingsvoorwaarden om deel te nemen.
Inschrijving via Totara
• Programma
• Laatste up-to-date info vind je op onze website.
Locaties voorjaar 2022 (september– november)
Provincie

Club

Lesdag

NTB

NTB

NTB

Inhoudstafel
Inhoudstafel
Voortraject Trainer/UEFA A voetbal
Om te kunnen starten met de Trainer A/UEFA A opleiding dient eerst een voortraject met succes te worden
afgelegd. Coaches kiezen tussen voortraject jeugd of seniors.
De online infosessie voortraject vindt plaats op maandag 10 oktober 2022 (20u-22u) waarna elke
geïnteresseerde trainer zich kan inschrijven voor het effectieve voortraject.

Presentatie infosessie
Het voortraject zelf start in de week van 16 januari 2023 en loopt tot mei (10-tal lessen) op verschillende locaties
in Vlaanderen.
1. Algemeen gedeelte; module 1 (Voetbal Vlaanderen i.s.m. VTS):
Inschrijving via VTS
de kandidaat verwerft de competenties omtrent de fysieke
begeleiding van voetballers op een hoog niveau. Start week 16/1
op 7 locaties.
2. Kijkstage: kandidaten verwerven aan de hand van kijkstages
Inschrijving via Totara
inzichten omtrent de werking van een Elite Jeugd- of een
Topamateur-club. Onder begeleiding van een voetbaldocent leert
de kandidaat op een kritische manier naar zichzelf kijken en een zelfanalyse maken. Start maart op 9
locaties.
Laatste up-to-date info over het voortraject Trainer/UEFA A 2022-2023 vind je op onze website.
De uiteindelijke nieuwe Trainer/UEFA A cursus start in september 2023 na het vervolmaken en succesvol
afleggen van deze 2 onderdelen. Laatste up-to-date info hierover vind je op onze website.
Locatie Module 1
Racing Mechelen
City Pirates Antwerpen
KVC Westerlo
KAA Gent
Eendracht Aalst
KVC Oostkamp
Sporting Hasselt

Kijkstage

Locatie

Elite Jeugd

KAA Gent

Elite jeugd
Seniors

Lesdag
Maandag 18u30-22u30
Maandag 18u30-22u30
Woensdag 18u30-22u30
Maandag 18u30-22u30
Maandag 18u30-22u30
Woensdag 18u30-22u30
Maandag 18u30-22u30

Training 1
MA 27/3 17u30-21u
U15

Training 2
MA 17/4 18u-21u30
U16

OH Leuven

DO 30/3 18u-21u30

DO 20/4 18u-21u30

Eendracht Aalst

DI 28/3 18u-21u30 seniors

DI 18/4 18u-21u30 seniors

Sporting Kampenhout

DO 30/3 19u30-22u30
seniors

DO 20/4 19u30-22u30
seniors

Seniors

Lokeren-Temse

DI 28/3 18u-21u30 seniors

DI 18/4 18u-21u30 seniors

Seniors

Sporting Hasselt

DI 28/3 19u-22u30 seniors

DI 18/4 19u-22u30 seniors

DI 28/3 19u30-22u30
seniors
DI 28/3 19u00-22u30
seniors
MA 27/3 19u30-22u30
seniors

DI 18/4 19u30-22u30
seniors
DO 20/4 19u30-22u30
seniors
MA 17/4 19u30-22u30
seniors

Seniors

Seniors
Seniors
Seniors

KSV Oostkamp
Houtvenne, site
Westerlo
City Pirates
Antwerpen

Wedstrijd
ZA 22/4 NTB (afhankelijk
play-off)
ZA 22/4 namiddag
(afhankelijk play-off)
ZA 22/4 Eendracht Aalst –
KVK Westhoek
ZO 23/4 15u Kampenhout Wijgmaal
ZA 22/4 20u Lokeren-Temse
– Olsa Brakel
ZA 29/4 20u Sp. Hasselt –
Berchem Sport
ZA 15/4 19u30 Oostkamp Wetteren
ZO 23/4 15u
Houtvenne – KVK Wellen
ZA 29/4 20u City Pirates
Antwerpen – Lille United

Inhoudstafel
Inhoudstafel
Specifieke opleidingen
Multiskillz for foot
In 4 sessies met steeds een combinatie van theorie en praktijk komen tijdens deze opleiding de Multiskillz for
foot-filosofie en leerlijnen aan bod en worden deze in de praktijk gebracht voor trainingen bij 5 tot 13-jarigen. Je
krijgt ook toegang tot het MSFF-platform met honderden filmpjes. Deze opleiding wordt zowel in het najaar als
voorjaar georganiseerd.
• Programma
Inschrijving via Totara
• Toelatingsvoorwaarde: Geen
• 4 UEFA-licentiepunten
• Laatste up-to-date info vind je op onze website
Provincie

Club

Lesdag

Les 1

Les 2

Les 3

Les 4

Limburg

Lindelhoeven VV

Vrijdag

3/mrt

10/mrt

17/mrt

24/mrt

West-Vlaanderen

ksv Pittem

Zondagvm

5/mrt

12/mrt

19/mrt

26/mrt

Oost-Vlaanderen

Eendracht EleneGrotenberge

Maandag

6/mrt

13/mrt

20/mrt

27/mrt

Antwerpen

FC Oxaco Boechout

Dinsdag

7/mrt

14/mrt

21/mrt

28/mrt

Inhoudstafel
Inhoudstafel
Bijscholingen
Leven lang trainer
De bijscholingsreeks ‘Leven lang trainer’ zijn een reeks van interessante, relevante en laagdrempelige gratis
online inspiratiesessies die Voetbal Vlaanderen organiseert om alle voetbaltrainers doorheen het seizoen te
ondersteunen in het geven van leuke, leerrijke, uitdagende en pedagogisch verantwoorde trainingen en
wedstrijden op maat van de speler en de ploeg.
Deze bijscholingen worden gegeven door een expert-docent en er zijn geen toelatingsvoorwaarden. Naast
beginnende en minder ervaren trainers zijn ook trainers met meer ervaring van harte welkom om inspiratie op
te doen of andere inzichten te verwerven. Je kan apart inschrijven per webinar.
• Zie onder voor info per bijscholing
• Geen deelnamevoorwaarden
• Online
Inschrijving via Totara
• Gratis
• 2 UEFA C-licentiepunten of specifiek vermeld
• Laatste up-to-date info vind je op onze website
Bijscholing

Lesdag

Datum

Uur

Locatie

De opleidingsvisie: Opleiden is belangrijker dan winnen

Maandag

12 september

20u-22u

Online

De voetbalregels eenvoudig uitgelegd

Woensdag

14 september

20u-22u

Online

Opleiden van spelers onderbouw

Maandag

19 september

20u-22u

Online

Opleiden van spelers middenbouw

Maandag

26 september

20u-22u

Online

Opleiden van spelers bovenbouw

Maandag

3 oktober

20u-22u

Online

Gebruiken van digitale tools om trainingen en wedstrijden voor te bereiden

Maandag

24 oktober

20u-22u

Online

Veilige leeromgeving creëren voor je spelers

Dinsdag

15 november

20u-22u

Online

Do’s and dont’s tijdens de winterstop

Woensdag

30 november

20u-22u

Online

Coachen zonder straffen en belonen

Maandag

12 december

20u-22u

Online

Coachen zonder straffen en belonen
Heb je als coach soms problemen met orde of heb je wel eens 'lastige spelers'? Een kant en klare oplossing
kunnen we jou helaas niet aanbieden. Gelukkig kunnen we je wel handvaten aanbieden om hiermee aan de
slag te gaan en de focus van iedereen leggen op spel en plezier!

Inhoudstafel
Inhoudstafel
Leven lang trainer (UEFA A/B/C)
Vroeger behaalde men een diploma en kon men daar zo goed als levenslang mee verder. In de huidige, snel
veranderende en uitdagende, wereld zijn een groei-mindset en de open attitude richting levenslang leren dé
sleutels om mee te zijn. Bovendien is het continu ontwikkelen en bijleren plezant, het houdt je scherp! Spelers,
clubs en coaches worden hier beter van. Voetbal Vlaanderen organiseert, specifiek voor alle trainers met
diploma trainer/UEFA A, B en C, een reeks van zeer interessante online en fysieke inspiratiesessies doorheen
het seizoen. Deze bijscholingen kunnen worden gebruikt om je UEFA licentie te vernieuwen
Elke bijscholing wordt gegeven door een expert-docent. Je kan apart inschrijven per bijscholing.
• Zie onder voor info per bijscholing
• Minimumvoorwaarde: Initiator
• Online of fysiek – zie bijscholing
Inschrijving via Totara
• 15 euro
• 2 UEFA-licentiepunten (online) of 4 (fysiek)
• Laatste up-to-date info vind je op onze website
Bijscholing

Lesdag

Datum

Uur

Locatie

Licentiepu
nten

De combinatiemethode in de praktijk

Woensdag

21 september

19u-22u

Pepingen-Halle

4 UEFA

Woensdag

26 oktober

20u-22u

Online

2 UEFA

Woensdag

9 november

20u-22u

Online

2 UEFA

Woensdag

16 november

20u-22u

Voetbal Vlaanderen Strombeek

4 UEFA

Tendensen en tactische analyse EK
voetbal Red Flames
Tendensen na Champions League
2021-2022
Spelhervattingen

Internationaal trainerscolloquium
Schrijf alvast 21 december in je agenda, dan vindt ons jaarlijkse internationale trainerscolloquium plaats. Dit
niet te missen colloquium nodigt tal nationale en internationale sprekers uit. Dit colloquium zal zowel fysiek
(Tubeke) als online kunnen worden gevolgd. Specifiek programma wordt later nog bekend gemaakt.

Inschrijving via Totara
Lesdag
Woensdag

Datum
21 december

Uur

Locatie

Licentiepunten

Minimumcriteria

Prijs

19u-22u

Tubeke en
online

4 UEFA

Geen

20 euro

Inhoudstafel
Inhoudstafel

Teamtrainer – Coach Indoor/Futsal
Naast veldvoetbal ontwikkelt indoorvoetbal zich ook razendsnel. Doorheen het seizoen organiseert Voetbal
Vlaanderen basisopleidingen (Initiator – Trainer B) en enkele bijscholingen specifiek voor trainers indoor/Futsal.

Basisopleidingen
Initiator voetbal Indoor
Tijdens deze praktijkgerichte opleiding ga je, samen met de docent en medecursisten, op zoek naar hoe je
leuke, leerrijke en actieve indoorvoetbaltrainingen organiseert. Na de opleiding kan je zelfstandig aan de slag
als trainer-coach en weet je altijd een veilige en uitdagende omgeving te creëren voor jouw team (kinderen,
adolescenten of volwassenen). Je weet als geen ander wat het is om geen enkele speler in de steek te laten.
• Start voorjaar 2023. Data en locatie nog te bepalen.
• Laatste up-to-date info vind je op onze website
Inschrijving via VTS
• Inschrijvingen starten in november

Trainer/UEFA B Futsal
De opleiding Trainer/UEFA B Futsal bouwt verder op de opleiding Initiator indoor. De gevorderde coach staat
in voor het trainen, coachen en vervolmaken van jeugdspelers op hoger niveau (jongeren en adolescenten)
en competitieve voetballers (volwassenen) binnen indoor/FUTSAL context. Deze coach meet en weet, is
gevorderd in de technieken en tactieken binnen 5v5 omgeving én werkt binnen de ontwikkelcontext (opleiden)
en/of de prestatiecontext (1e elftal).
• Programma
Inschrijving via VTS
• Laatste up-to-date info vind je op onze website.

Bijscholingen
Bijscholing

Lesdag

Datum

Uur

Locatie

Analyse EK Futsal

Dinsdag

25 oktober

19u-21u

Online

Indoortrainingen voor jeugd
minivoetbal, futsal en voetbal

Dinsdag

20 december

19-22u

Gent

•
•
•
•
•

Minimumvoorwaarde: Initiator
Online of fysiek - zie bijscholing
15 euro
2 UEFA-licentiepunten
Laatste up-to-date info vind je op onze website

Inschrijving via Totara

Analyse EK Futsal
Futsal EURO 2022 was het grootste EK Futsal ooit. Voor het eerst deden er 16 landen mee aan het Europese
eindtoernooi. Karim Bachar (bondscoach Futsal België) en Guy Beckers (performance analyst A team Futsal)
geven jullie een uitgebreide analyse met tendensen, feiten en interessante statistieken. "NEVER SAY DIE" is
de topic van deze online bijscholing.

Indoortrainingen voor jeugdspelers minivoetbal, futsal en voetbal
Een praktijkgerichte bijscholing gegeven door Gert Desot (minivoetbal expert) en Karim Bachar (bondscoach
Futsal België) gevolgd door een interactieve nabespreking over de do's and don'ts voor een doorgedreven
indoortraining. Met aandacht voor een ander soort training waarin vooral de techniek van zowel het veld als
indoor centraal staat. Tevens is deze indoortraining een perfecte aanvulling voor de afgelastingen van
clubtrainingen en wedstrijden in de wintermaanden.

Inhoudstafel
Inhoudstafel

Teamtrainer – Coach G-voetbal
Naast het reguliere aanbod heeft Voetbal Vlaanderen ook een G-voetbalaanbod . Doorheen het seizoen
organiseert Voetbal Vlaanderen basisopleidingen (Initiator) en enkele bijscholingen specifiek voor trainers Gvoetbal.

Basisopleidingen
Initiator G-voetbal
Tijdens deze praktijkgericht opleiding ga je, samen met de docent en medecursisten, op zoek naar hoe je leuke,
leerrijke en actieve voetbaltrainingen organiseert voor G-voetballers. Na de opleiding kan je zelfstandig aan de
slag als trainer-coach en weet je altijd een veilige en uitdagende omgeving te creëren voor jouw team (kinderen,
adolescenten of volwassenen), in de voetbalclub of een andere sportieve omgeving. Je weet als geen ander
wat het is om geen enkele speler in de steek te laten.
• Laatste up-to-date info vind je op onze website

Inschrijving via VTS

Locatie 2022-2023 – start 26/9/22
Provincie

Locatie

Lesdag

Antwerpen

Yellow Red KV Mechelen

Maandag

Inhoudstafel
Inhoudstafel

Mentor Coach
Mentoren binnen de club kunnen een erg belangrijke rol spelen in de begeleiding en ondersteuning van
coaches. Ook in de basisopleidingen kan een mentor een belangrijke rol spelen bij de begeleiding van de
cursist tijdens de stage. Voetbal Vlaanderen organiseert regelmatig specifieke opleidingen voor deze
mentoren.

Specifieke opleiding
Mentor Coach Voetbal 1
Deze praktijkgerichte basisopleiding van 2 lessen is gericht op het opleiden van mentoren die trainers beter
kunnen ondersteunen in de club en cursisten tijdens hun stage Initiator, Instructeur, Trainer B en A
opleiding. Deze opleiding wordt zowel in het najaar als voorjaar georganiseerd.
• Programma
• Toelatingsvoorwaarde: Initiator
Inschrijving via Totara
• 2 UEFA-licentiepunten
• Laatste up-to-date info vind je op onze website
Provincie

Locatie

Lesdag

Les 1

Les 2

Oost-Vlaanderen

KVV Laarne-Kalken

Maandag

29/mei

12/jun

Antwerpen

Kalmthout

Woensdag

31/mei

14/jun

Limburg

Hades Kiewit Hasselt

Donderdag

1/jun

15/jun

Antwerpen

Schelle Sport

Maandag

29/mei

12/jun

Vlaams-Brabant

Voetbal Vlaanderen Strombeek

Woensdag

31/mei

14/jun

West-Vlaanderen

Roeselare-Daisel

Dinsdag

30/mei

13/jun

Een mentor van een cursist Initiator, Instructeur, Trainer B en A kan enkel nog licentiepunten verdienen (2 per
mentorship; maximum 3 cursisten per 3 seizoenen) indien je deze opleiding hebt gevolgd.
• UEFA/Trainer A: krijgt 2 mentorpunten voor begeleiding van UEFA A of UEFA B
• UEFA/Trainer B: krijgt 2 mentorpunten voor begeleiding van UEFA B of instructeur
• UEFA C/Initiator/Instructeur: krijgt 2 mentorpunten voor begeleiding van UEFA C

Inhoudstafel
Inhoudstafel

Techniektrainer
Techniektrainers vormen een belangrijke schakel in voetbal. Doorheen het seizoen organiseert Voetbal
Vlaanderen specifieke opleidingen en bijscholingen met erg interessante en relevante thema’s over
techniektraining.

Specifieke opleiding
Deze praktijkgerichte opleiding is gericht op het organiseren en leiden van een techniektraining voor spelers U6
tot postformatie enerzijds, en de integratie van techniektraining binnen de club anderzijds. Deze opleiding
bestaat uit 8 lessen waarvan 4 online. Deze opleiding wordt zowel in het najaar als voorjaar georganiseerd.
• Toelatingsvoorwaarde: Initiator
Inschrijving via Totara
• 8 UEFA-licentiepunten
• Laatste up-to-date info vind je op onze website
Provincie

Club

Lesdag

Les 1

Les 2

Les 3

Les 4

Les 5

Les 6

Les 7

Portfolio

West-Vlaanderen

Zwevegem Sport

Vrijdag

17/feb

3/mrt

10/mrt

17/mrt

24/mrt

21/apr

28/apr

Week
8/5

Methode

Theorie

Online

Praktijk

Online

Praktijk
met demo

Theorie

Online

Online

19u-20u30

19u1522u

19u20u30

19u-22u

19u20u30

Per
cursist

Uur

19u-22u

19u15-22u

Inhoudstafel
Inhoudstafel

Blessurepreventiecoach
Blessurepreventiecoaches en hersteltrainers vormen een belangrijke schakel in voetbal. Doorheen het seizoen
organiseert Voetbal Vlaanderen specifieke opleidingen en bijscholingen met erg interessante en relevante
thema’s over blessurepreventie in het voetbal.

Specifieke opleiding
Blessurepreventiecoach voetbal 1
Tijdens de interactieve en praktijkgerichte opleiding van 2 lessen diept de deelnemer, onder begeleiding van
een expert in letselpreventie, zijn/haar competenties uit in het vertalen van blessurepreventie concepten naar
oefenstof op het terrein. Deze opleiding wordt zowel in het najaar als voorjaar georganiseerd.
• Toelatingsvoorwaarde: Geen
Inschrijving via Totara
• 4 UEFA-licentiepunten
• Laatste up-to-date info vind je op onze website
Provincie

Club

Lesdag

Les 1

Les 2

Antwerpen

Westerlo

Maandag

17/apr

24/apr

Limburg

Sporting Wijchmaal

Maandag

17/apr

24/apr

Oost-Vlaanderen

Vigor Wuitens Hamme

Maandag

17/apr

24/apr

West-Vlaanderen

KVK Avelgem

Zondagvm

23/apr

30/apr

Blessurepreventiecoach voetbal 2
Tijdens deze evidence based vervolgopleiding wordt in 4 lessen dieper ingegaan op letselpreventie en komen
de belangrijkste aspecten van het medisch-fysieke gedeelte binnen het voetbal aan bod. Er zijn twee lessen
theorie en twee lessen praktijk. Deelnemers die deze vervolgopleiding succesvol afleggen ontvangen het
officieel certificaat ‘Blessurepreventiecoach Voetbal’. Deze opleiding wordt in het voorjaar georganiseerd.
• Toelatingsvoorwaarde: Get Fit 2 Football/Blessurepreventiecoach 1 of Master kiné/LO
• 5 UEFA-licentiepunten
Inschrijving via Totara
• Laatste up-to-date info vind je op onze website
Provincie

Club

Lesdag

Les 1

Les 2

Les 3 Praktijk

Les 4 Praktijk

Examen

Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Antwerpen

Ritterklub VSV Jette
SK Roeselare-Daisel
KVC Westerlo

Woensdag
Donderdag
Maandag

3/mei
4/mei
8/mei

10/mei
11/mei
15/mei

17/mei
18/mei
22/mei

24/mei
25/mei
29/mei

31/mei
1/jun
5/jun

Bijscholing
Bijscholing

Lesdag

Datum

Uur

Locatie

Trainen op en na de wedstrijddag

Woensdag

19 oktober

20u-22u

Online

•
•
•
•
•

Minimumvoorwaarde: Diploma Get Fit 2 football/Blessurepreventiecoach 1
Online
15 euro
Inschrijving
2 UEFA-licentiepunten
Laatste up-to-date info vind je op onze website

via Totara

Inhoudstafel
Inhoudstafel

Mentale trainer
Mental coaches vormen een belangrijke schakel als ondersteuning van de hoofdcoach. Doorheen het seizoen
organiseert Voetbal Vlaanderen specifieke opleidingen en bijscholingen met erg interessante en relevante
thema’s over de mentale componenten van voetbal.

Specifieke opleiding
Mental Coaching 1
In deze basisopleiding wordt stilgestaan bij de vraag hoe je jeugdvoetballers en volwassen voetballers
begeleid op het mentaal vlak. Een heel gamma van inzichten in de psychologie van de voetbaltrainer wordt
aangereikt. De cursus is vooral gebaseerd op kennisoverdracht waarbij praktijkopdrachten en voorbeelden
worden gegeven in een vorm van “cases” in het leslokaal. Deze opleiding wordt zowel in het najaar als voorjaar
georganiseerd
• Toelatingsvoorwaarde: Geen
• 5 UEFA-licentiepunten
Inschrijving via Totara
• Laatste up-to-date info vind je op onze website
Provincie

Club

Lesdag

Les 1

Les 2

Les 3

Les 4

Les 5

Antwerpen

K. Lyra-Lierse

Maandag

27/feb

6/mrt

13/mrt

20/mrt

27/mrt

Vlaams-Brabant

Vc Eendracht Houtem

Maandag

27/feb

6/mrt

13/mrt

20/mrt

27/mrt

Mental Coaching 2
De vervolgopleiding Mental Coaching 2 richt zich op het toepassen van de opgedane inzichten in de praktijk op
vlak van coaching, feedback, motivatie en mentale technieken binnen je team. Doelgroep: jeugdopleiders en
senior coaches die de opleiding Mental Coaching 1 met succes hebben gevolgd en zich verder willen verdiepen.
Deze opleiding is een combinatie van theorie en praktijk op het veld met demoploegen. Inschrijvingen zijn
beperkt.
• Toelatingsvoorwaarde: Mental coach 1 of trainer A (vanaf 2019)
Inschrijving via Totara
• 6 UEFA-licentiepunten
• Laatste up-to-date info vind je op onze website

Bijscholing
Bijscholing

Lesdag

Datum

Uur

Locatie

Mentale weerbaarheid bij spelers trainen

Dinsdag

18 oktober

20u-22u

Online

•
•
•
•

•

Minimumvoorwaarde: Diploma mental coach 1
Online
15 euro
2 UEFA-licentiepunten
Laatste up-to-date info vind je op onze website

Inschrijving via Totara

Inhoudstafel
Inhoudstafel

Keepertrainer
Keepertrainers vormen een onmisbare schakel voor de opleiding van keepers. Doorheen het seizoen
organiseert Voetbal Vlaanderen enkele online bijscholingen specifiek voor keepertrainers

Specifieke opleiding
Keepertrainer 1
De laagdrempelige praktijkgerichte opleiding keeperstrainer 1 richt zich op het trainen van jonge doelmannen
zowel op vlak van specifieke individuele kwaliteiten als het functioneren als ploegmaat in teamverband. Deze
opleiding bestaat uit een tien lessen en stage die in het najaar worden georganiseerd.
• Programma (onder voorbehoud)
• Toelatingsvoorwaarde: Initiator
Inschrijving via Totara
• 8 UEFA-licentiepunten
• Laatste up-to-date info vind je op onze website

Keepertrainer 2
De vervolgopleiding keepertrainer 2 richt zich op het trainen van volwassen doelmannen zowel op vlak van
specifieke individuele kwaliteiten als het functioneren als ploegmaat in teamverband in een competitief kader.
Deze opleiding bestaat uit een tien lessen en stage die in het voorjaar worden georganiseerd.
• Programma (onder voorbehoud)
• Toelatingsvoorwaarde: Keepertrainer 1 + minstens 1 jaar ervaring als keepertrainer
• 8 UEFA-licentiepunten
Inschrijving via Totara
• Laatste up-to-date info vind je op onze website
Provincie

Club

Lesdag

Les 1

Les 2

Les 3

Les 4

Les 5

Les 6

Les 7

Les 8

Les
9

Les 8
Kijkstage

THE

PRex

ANT

Ternesse VV

Maandag

13/feb

27/feb

6/mrt

13/mrt

20/mrt

27/mrt

17/apr

24/apr

1/mei

NTB

8/mei

Vanaf 25/4

LIM

Thes

Maandag

13/feb

27/feb

6/mrt

13/mrt

20/mrt

27/mrt

17/apr

24/apr

1/mei

NTB

8/mei

Vanaf 25/4

Maandag

13/feb

27/feb

6/mrt

13/mrt

20/mrt

27/mrt

17/apr

24/apr

1/mei

NTB

8/mei

Vanaf 25/4

Dinsdag

14/feb

28/feb

7/mrt

14/mrt

21/mrt

28/mrt

18/apr

25/apr

2/mei

NTB

9/mei

Vanaf 26/4

VBR
WVL

PepingenHalle
Wevelgem
City

Bijscholingen
Bijscholing

Lesdag

Datum

Uur

Locatie

Wedstrijdanalyse van keepers

Woensdag

16 november

20u-21u30

Online

•
•
•
•
•

Minimumvoorwaarde: Diploma Keepertrainer 1
Online
15 euro
2 UEFA-licentiepunten
Laatste up-to-date info vind je op onze website

Inschrijving via Totara

Inhoudstafel
Inhoudstafel

Fysiektrainer
Fysiektrainers vormen een belangrijke schakel als ondersteuning van de hoofdcoach. Doorheen het seizoen
organiseert Voetbal Vlaanderen verschillende online bijscholingen, gegeven door Joost Desender, met erg
relevante thema’s over de fysieke componenten van voetbal.

Specifieke opleiding
Physical Coach 1
Tijdens deze praktijkgerichte opleiding gericht op jeugdvoetbal leert de trainer/coach hoe we meer ‘voetbalatleten’ kunnen opleiden vanaf 4 jaar, waarbij het einddoel, het spelen van een voetbalwedstrijd centraal staat.
Er zijn 4 lessen online en 4 lessen praktijk op locatie, verspreid over een volledig seizoen.
• Programma (onder voorbehoud)
• Toelatingsvoorwaarde: Trainer B of Bachelor LO of Master Kiné
• 8 UEFA-licentiepunten
Inschrijving via Totara
• Laatste up-to-date info vind je op onze website
Provincie

Locatie

Lesdag

Les 1
Online

Les 2
Praktijk

Les 3
Online

Les 4
praktijk

Les 5
Online

Les 6
Praktijk

Les 7
Online

Les 8
Praktijk

Presentatie
Online

Ex.

Oost-Vlaanderen

KMSK Deinze
Kvk Svelta
Melsele
RC Hades
Kiewit Hasselt

Vrijdag

4/nov

18/nov

9/dec

13/jan

10/feb

10/mrt

21/apr

12/mei

16/dec

26/mei

Woensdag

2/nov

9/nov

7/dec

11/jan

8/feb

8/mrt

19/apr

10/mei

14/dec

24/mei

Maandag

10/okt

7/nov

5/dec

9/jan

6/feb

6/mrt

17/apr

8/mei

12/dec

22/mei

Oost-Vlaanderen
Limburg

Bijscholingen
Bijscholing
Fysiek ontwikkelingsplan van 2vs2
naar 11vs11
Uithouding optimaliseren na de
groeispurt
Wendbaarheid optimaliseren bij
voetballers

•
•
•
•
•
•

Lesdag

Datum

Uur

Locatie

Toelatingsvoorwaarden

Vrijdag

7 oktober

20u-22u

Online

Geen

Vrijdag

25 november

20u-22u

Online

Initiator

Vrijdag

16 december

20u-22u

Online

Geen

Zie onder voor info per bijscholing
Minimumvoorwaarde - zie bijscholing
Online
15 euro
2 UEFA-licentiepunten
Laatste up-to-date info vind je op onze website

Inschrijving via Totara

Wendbaarheid optimaliseren bij voetballers
Heel vaak horen we van een speler dat hij/zij niet wendbaar is. In de webinar definiëren we eerst het begrip
wendbaarheid MET en ZONDER bal. We gaan ook kijken hoe we spelers wendbaarder kunnen maken, altijd
vanuit een voetbalvisie. Hoe kunnen we spelers op een impliciete manier wendbaarder maken. Hoe kunnen we
vanaf zeer jonge leeftijd de wendbaarheid optimaliseren. Belangrijk hierbij is een duidelijk opleidingsplan van 5
tot 21 jaar.

Inhoudstafel
Inhoudstafel

Scout
Scouts vormen een steeds belangrijkere schakel als ondersteuning van de (keuzes van de) coach
(wedstrijdscout) en in het verantwoord detecteren van talenten (Talentscout). Doorheen het seizoen organiseert
Voetbal Vlaanderen specifieke opleidingen en bijscholingen voor talentscouts en wedstrijdscouts.

Specifieke opleiding
Talentscout 1
Wil jij de vaardigheden en attitudes van een talentscout onder de knie krijgen en meer te weten komen over
talent en profielen? Deze praktijkgericht opleiding bestaat uit 5 lessen waaronder twee praktijksessies op
zaterdag (les 2 en 4). Deze opleiding wordt zowel in het najaar als voorjaar georganiseerd.
• Programma (onder voorbehoud)
• Toelatingsvoorwaarde: Geen
Inschrijving via Totara
• 4 UEFA-licentiepunten
• Laatste up-to-date info vind je op onze website

Provincie

Club

Lesdag

Les 1

Praktijk Elite U13/U15 of
KBVB

Les 3

Praktijk P/IP
U13/U15

Les 5

Vlaams-Brabant

FC Perk

Maandag

27/feb

8/3 of 11/3

13/mrt

18/mrt

27/mrt

Oost-Vlaanderen

KFC Evergem
Center

Maandag

27/feb

13/mrt

18/mrt

27/mrt

14/mrt

25/03 …
Oudenaarde - …

28/mrt

8/3 of 11/3 10u30 Elite U13
Club Brugge - Standard
8/3 of 11/3 11u30 Elite
U15 Zulte-Waregem - OHL

West-Vlaanderen

KVK Avelgem

Dinsdag

28/feb

Limburg

FC EsperantzaPelt

Dinsdag

28/feb

8/3 of 11/3

14/mrt

18/mrt

21/mrt

Antwerpen

K Ternesse VV

Woensdag

1/mrt

8/3 of 11/3

15/mrt

18/mrt

29/mrt

Talentscout 2
Deze vervolgopleiding wil de meer ervaren scout de kennis bijbrengen om het specifieke potentieel van een
speler longitudinaal te kunnen beoordelen eigen aan de biologische leeftijd op basis van correcte fysieke,
tactische, technische en mentale gegevens. Deze opleiding van 10 lessen loopt over een heel seizoen en gaat
dieper in op talentscouting, data-verzamelen en analyseren alsook het heel concreet doorlichten van spelers in
functie van een visie op jeugdscouting. Deze opleiding is een combinatie van theorie en praktijk.
Met een stage wordt de evolutie van 2 spelers in beeld gebracht.
• Definitief programma nog te bepalen
• Toelatingsvoorwaarde:
o Talentscout 1 + Trainer B
o OF Talentscout 1 + ervaring scouting elite/IP van minimum 2 jaar met opdracht
• 8 UEFA-licentiepunten
Inschrijving via Totara
• Programma (onder voorbehoud)
• Laatste up-to-date info vind je op onze website

Prov.

Club

Lesdag

Les 1

Les
2

Les 3 praktijk

Les 4

Les 5 praktijk

Les 6

Les 7
praktijk

Les 8

Les 9
praktijk

Les
10

Les
11

WVL

VVC
Beernem

Zondag

16/okt

6/nov

27/nov

NTB

5/mrt

NTB

26/mrt

23/apr

KSK
Heist

Dinsdag

18/okt

8/nov

ZA 3/12 10u Club
Brugge - Anderlecht
Elite U14
ZA 3/12 15u OHL AA Gent Elite U15

15/jan

Antw

17/jan

NTB

28/feb

NTB

28/mrt

25/apr

Li

Hades
Kiewit
Hasselt

Dinsdag

18/okt

8/nov

ZA 19/11 15u15
Sparta Petegem Wevelgem IP U15
ZA 19/11 12u30
KSK Heist - Sp.
Kampenhout IP U15
ZA 19/11 13u
Lommel - Cercle
Elite U15

ZA 3/12 10u Hades
- Pelt IP U16

17/jan

NTB

28/feb

NTB

28/mrt

25/apr

29/nov

29/nov

Inhoudstafel
Inhoudstafel
Wedstrijdscout 1
Wil jij bij de volwassenen (11-11) de tegenstrever, je eigen ploeg en individuele spelers beter kunnen analyseren
in functie van het winnen van wedstrijden? Deze praktijkgerichte opleiding bestaat uit 5 lessen (+ 1 optioneel)
waaronder twee-drie praktijksessies in het weekend.
• Programma (onder voorbehoud)
• Toelatingsvoorwaarde:
o Trainer B
o OF Initiator + E-learning module tactische analyse met opdracht
• 5 UEFA-licentiepunten
Inschrijving via Totara
• Laatste up-to-date info vind je op onze website
Provincie

Club

Lesdag

Les 1

Praktijk

Les 3

Praktijk2

Les 5

Praktijk 3 optioneel

ANT

KSK Heist

Maandag

6/mrt

ZA 11/03 20u KSK
Heist - Aa Gent B

13/mrt

ZA 18/03 20u Hoogstraten
- OHL B

20/mrt

ZA 1/4 20u KSK Heist Hoogstraten

VBR

KFC
Eppegem

Dinsdag

7/mrt

WE 11/03

14/mrt

WE 18/03

21/mrt

WE 25/03

14/mrt

ZA 18/03 19u30 Harelbeke
- Lokeren

21/mrt

WVL

Wielsbeke

Dinsdag

7/mrt

ZO 12/03 15u Zelzate Gullegem

LIM

Thes Sport

Woensdag

8/mrt

ZA 11/03 20u KFC
Nijlen-Witgoor Sport

15/mrt

ZO 19/03 15u Schoonbeek
Beverst - Wijgmaal

22/mrt

OVL

RFC
Wetteren

Woensdag

8/mrt

ZA 11/03 20u Lokeren
Temse - Oostkamp

15/mrt

ZA 25/03 20u E. AalstHarelbeke

29/mrt

ZO 26/3 15u Zelzate Lokeren
ZA 25/03 19u30
Witgoor Sport Schoonbeek Beverst
ZA 1/4 20u Lokeren
Temse - Eendracht
Aalst

Bijscholingen
Bijscholing

Lesdag

Datum

Uur

Locatie

Maak als talentscout het verschil met
inzicht en ‘lange termijnogen’

Maandag

7 november

20u-22u

Online

•
•
•
•
•

Minimumvoorwaarde: Diploma Talentscout 1 of Wedstrijdscout 1
Online
15 euro
2 UEFA-licentiepunten
Laatste up-to-date info vind je op onze website

Inschrijving via Totara

Inhoudstafel
Inhoudstafel
Analist
Analisten vormen een steeds belangrijkere schakel als ondersteuning van de (keuzes van de) coach. Doorheen
het seizoen organiseert Voetbal Vlaanderen enkele specifieke opleidingen en bijscholingen
voor
videoanalisten.

Specifieke opleiding
Videoanalist 1
Tijdens deze praktijkgerichte basisopleiding verwerft de deelnemer de kennis en technische vaardigheden die
nodig zijn als videoanalist. Deze opleiding bestaat uit 9 lessen (waarvan 2 praktijksessies) en is gericht op het
technisch toepassen van programma’s zoals LongoMatch. Deze opleiding wordt zowel in het najaar als voorjaar
georganiseerd.
• Toelatingsvoorwaarde: Initiator
Inschrijving via Totara
• 8 UEFA-licentiepunten
• Laatste up-to-date info vind je op onze website
Provincie

Locatie

Lesdag

Les 1

Les 2

Les 3

Les 4

Les 5

PR 1

PR 2

Les 6

Les 7

Vlaam-Brabant

Voetbal Vlaanderen
Strombeek-Bever

Woensdag

1/feb

15/feb

8/mrt

22/mrt

19/apr

NTB

NTB

3/mei

17/mei

Videoanalist/Wedstrijdscout 2
Deze vervolgopleiding focust op wedstrijdanalyse gebruik makend van videoanalyse zoals Nacsport. Deze
opleiding wordt in het voorjaar georganiseerd.
• Toelatingsvoorwaarde:
o Videoanalist 1 + Trainer B
o OF Videoanalist 1 + E-learning module tactische analyse met opdracht
• 8 UEFA-licentiepunten
Inschrijving via Totara
• Laatste up-to-date info vind je op onze website
Provincie

Locatie

Lesdag

Les 1

Les 2

Les 3

Les 4

Les 5

PR 1

PR 2

Les 6

Les 7

Vlaam-Brabant

Voetbal Vlaanderen
Strombeek-Bever

Woensdag

8/feb

1/mrt

15/mrt

29/mrt

26/apr

NTB

NTB

10/mei

24/mei

Bijscholingen
Bijscholing

Lesdag

Datum

Uur

Locatie

Van analyse naar training en wedstrijd
in de praktijk

Donderdag

15 december

20u-22u

Online

•
•
•
•
•

Minimumvoorwaarde: Diploma videoanalist 1
Online
15 euro
2 UEFA-licentiepunten
Laatste up-to-date info vind je op onze website

Inschrijving via Totara

Van analyse naar training en wedstrijd in de praktijk
Hoe beter je kunt analyseren, hoe meer je uit een training en wedstrijd je kan halen. Gregory De Grauwe
(Videoanalist Zulte-Waregem en docent Voetbal Vlaanderen) zal tijdens deze webinar tips en tricks geven.
Een must voor alle videoanalisten, performance analisten en coaches die nieuwe inzichten willen opdoen over
videoanalyse.

