MASTER COACH TALENTONTWIKKELING
Leer & ontwikkelprogramma voor talentvolle jeugdtrainers
in het Nederlandse voetbal
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Inleiding
In seizoen 2017/’18 willen we starten met
een tweejarig Master coach programma
(2018-2020) voor talenvolle jeugdtrainers
die werkzaam zijn in het Nederlandse
voetbal.

Het Master coach programma is geen
opleiding in de klassieke zin van het woord
waarin wekelijks opdrachten moeten worden
gedaan of dat wordt afgesloten met een
diploma.

We weten dat leren en ontwikkelen van
coaches vooral plaatsvindt in de dagelijkse
praktijk. Met dit Master coach programma
willen we echter een belangrijke impuls
geven aan een versnelde groei en
ontwikkeling van de coaches met behulp van
gerichte
masterclasses,
coaching
en
intervisie.

Het is een leer & ontwikkelprogramma
waarin we een lerende omgeving creëren
rondom de deelnemers. We verwachten van
deelnemers een open houding gericht op
het leren van en met elkaar. Kennis en
vaardigheden worden verrijkt in small groups
en we betrekken de beste experts uit
binnen- & buitenland bij het programma.
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Visie
We willen in Nederland het beste opleidingsland ter
wereld zijn. Dit vraagt om voortdurende investering
in onze talentcoaches. Zij zijn de sleutel naar betere
spelers en een hoogwaardig opleidingsklimaat. Het
Master coach programma faciliteert coaches die de
allerbeste willen worden in hun vak.
Het Master coach programma sluit aan bij de
ambities uit het KNVB plan ‘Winnaars van Morgen’
waarin staat dat talentvolle trainers vanuit de BVO’s
en de top van het amateurvoetbal in staat worden
gesteld een speciaal opleidingstraject te volgen en
dat opleidingen op maat moeten worden
aangeboden. Het Master coach programma kan dan
ook gezien worden als een excellentietraject.
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Doelstelling en doelgroep
De doelstelling van het Master coach
programma is het verhogen van het
rendement
en
de
effectiviteit
van
jeugdopleidingen door het verbeteren van
de kwaliteit van jeugdtrainers.
Het programma biedt in seizoen 2017/’18
plaats aan 20 deelnemers die o.a. worden
geworven uit de UEFA B cursisten. Trainers
die tijdens deze cursus opvallen door hun
leergierigheid, hun open mind en hun
enorme enthousiasme voor het vak van
jeugdtrainer komen in aanmerking voor een
excellentietraject in de vorm van het Master
coach programma.
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Daarnaast staat het programma open voor
deelnemers met een andere achtergrond
maar die op basis van kennis, vaardigheden
en motivatie in aanmerking kunnen komen
voor het leer- en ontwikkelprogramma.

Voorafgaand aan het programma vindt een
intake plaats waarin motivatie, kennis en
werkervaring worden getoetst. Op basis van
deze intake wordt de groep uiteindelijk
samengesteld.

Het Master coach programma richt zich op
onderstaande competenties
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1. Leiderschap

3. Training

Bepaalt
de
koers,
hanteert
daarbij
verschillende stijlen om draagvlak en invloed
te verkrijgen. Is kritisch op eigen functioneren
en de impact die hij heeft op de omgeving.
Vervult een voorbeeldfunctie en vervult die rol
op inspirerende wijze.

Continu werken aan techniek, tactiek en
persoonlijke (mentale) ontwikkeling van
jeugdspelers/jeugdteams. Individuen en teams
voorbereiden om op het juiste moment
topprestaties te leveren.

2. (Prestatie)management

4. Coaching

Behoudt het overzicht in een veelheid aan
processen en informatie. Wacht niet af maar
stuurt en organiseert proactief op maximaal
rendement. Organiseert, plant en delegeert
om maximaal effect te halen uit alle
activiteiten waarvoor hij verantwoordelijk is.

Richting
en
sturing
geven
aan
jeugdspelers/jeugdteams in het kader van
leveren van topprestaties. Stijl en niveau van
coaching en beïnvloeding optimaal aanpassen
aan individu en situatie en context.

Inhoud
• Inhoud en keuze onderwerpen worden bepaald tijdens kick-off bijeenkomst

• Onderwerpen moeten vallen onder 1 van de 4 kerncompetenties
• Te denken valt aan:
– Optimaal trainen met weerstand
– Hoe leer je spelers onder druk de juiste keuzes maken?
– Breed en veelzijdig opleiden, ASM, invloed andere sporten
– Internationale trends in tactiek
– Hoe voer je effectieve gesprekken?

– Coaching, het zien en bereiken van de mens achter de voetballer
– Hoe creëer je een topsportklimaat?
– Etc.
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Activiteiten

Het ontwerp en de bijbehorende activiteiten van het programma staan in dienst van
de leervraag en de leerprincipes van de deelnemers.

Masterclasses

Fieldtrip

Peer coaching

Door experts op verschillende
thema’s aangedragen door
deelnemers. Focus op vertaling naar
praktijk.

Leerexcursie naar inspirerende
omgeving in buitenland aansluitend
op behandelde thema’s.

Deel je dag: duo’s lopen 1x per jaar
met elkaar mee en krijgen zicht op
dagelijkse praktijk.

4x per jaar

1x per 2 jaar

1x per jaar (minimaal)

Intervisie

Opdracht

Coaching

Deel je visie: small groups (max. 6-8
deelnemers) delen kennis en visie

Deel je kennis: iedere deelnemer
krijgt opdracht om gedurende het
programma de opgedane kennis
over te dragen aan anderen.
Verschillende mogelijkheden (blog,
congres, workshops, artikel, etc.).

Optioneel: individuele coaching op
specifiek onderwerp

4 x per jaar

8

Planning
Jaar 1
Kick-off
Masterclasses
4 dagen, met gehele groep
Intervisie
4 halve dagen, met small groups
Peer coaching (duo)
1 meeloopdag, zelf inplannen
Fieldtrip
2 dagen buitenland
Totaal: 9 dagen, ongeveer 1x per
maand activiteit (over 10 mnd)
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Jaar 2
Kick-off
Masterclasses
4 dagen, met gehele groep
Intervisie
4 halve dagen, met small groups
Peer coaching (duo’s)
1 meeloopdag, zelf inplannen
Opdracht
Zelf in te vullen
Totaal: 8 dagen, ongeveer 1x per
maand activiteit (over 10 mnd)

Waarom meedoen als jeugdtrainer?
• Je maakt deel uit van een lerend netwerk van talentvolle jeugdcoaches

• Hoog instapniveau (door selectie aan de poort)
• Een ‘universitaire’ omgeving voor een talentenpool van jeugdtrainers
• Opleiding op maat
• Verdieping na UEFA B
• Een brug van UEFA B naar UEFA A
• Beste trainers leren samen met de beste experts op specifieke thema’s
• Experimentele vormen van leren
• Een alumni netwerk voor het leven
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Contact
Feel free to contact us for any question! Our
office is headquarted in Utrecht, The
Netherlands.

www.nmcbright.nl
info@nmcbright.nl
@nmcbright
Winthontlaan 200, 3526 KV, Utrecht
The Netherlands

+31 30 750 8006
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