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Haal een hoger niveau
Kennis, Bijscholing en Opleidingen
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Seizoen 2021/2022

Arbitrage
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Actuele kennis		

Spijker zelf je kennis bij via de KNHB-website. Naast
het spelreglement vind je hier laagdrempelige artikelen,
video’s en andere actuele informatie over arbitrage.
Informatie voor
scheidsrechters

Video’s spelregels
veldhockey

Podje Hockey

Video’s spelregels
zaalhockey

Bijscholing

Op zoek naar een korte, snelle cursus? Dan is bijscholing
iets voor jou. Deze bijeenkomsten zijn maximaal een dagdeel
en vinden online of op locatie plaats.
Kies uit deze bijscholingen:
• KNHB College Tour
• Webinar
• Masterclass: maatwerk voor jouw vereniging
• Fysieke begeleiding van leercoach
• Spelregelcafé
Actuele informatie over de
inhoud, prijs en aantal deelnemers
vind je op de KNHB-website.

Meer informatie

Arbitrage
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Opleidingen		

Wil je de volgende stap zetten als scheidsrechter?
Vind verdieping met onze arbitrageopleidingen.

CLUBSCHEIDSRECHTER (CS)

CLUBSCHEIDSRECHTER+ (CS+)

BONDSSCHEIDSRECHTER (BIO)

Voor alle spelende verenigingsleden
van 16 jaar en ouder. Haal met deze
opleiding je scheidsrechterskaart.

Fluit je regelmatig op je vereniging en
wil je graag nog beter worden? Deze
opleiding past dan perfect bij jou.

Wil je wedstrijden fluiten op het hoogste
niveau? Dan is deze opleiding voor jou.

Opzet:
• Online theorie in KNHB College
• Multiple-choice toets

Opzet:
• Online theorie in KNHB College
• Praktijkbegeleiding
• 1 praktijkworkshop
• Proeve van Bekwaamheid toets (PVB)

Opzet:
• Praktijkbegeleiding
• 5 workshops
• Proeve van Bekwaamheid toets (PVB)
• Start: begin seizoen en na winterstop

Meer informatie

Meer informatie

Meer informatie

Heb je een aanvulling of een vraag over het aanbod? Stuur dan een e-mail naar opleidingen@knhb.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Technisch kader

4

Actuele kennis		

Spijker zelf je kennis bij via de KNHB-website. Hier vind je de
podcast Podje Hockey, laagdrempelige artikelen, video’s en
andere actuele informatie.
Oefenstof voor
trainingen

Visie op ontwikkeling hockeyers

Podje Hockey

Kennisoverzicht

Bijscholing

Op zoek naar een korte, snelle cursus? Dan is bijscholing
iets voor jou. Deze bijeenkomsten zijn maximaal een
dagdeel en vinden online of op locatie plaats.
Kies uit deze bijscholingen:
• Masterclass: maatwerk voor jouw vereniging
• KNHB College Tour: 1 thema staat centraal
• Webinar: interactieve online bijeenkomst
Actuele informatie over de inhoud,
prijs en aantal deelnemers vind je
op de KNHB-website.

Meer informatie

Technisch kader
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Opleidingen voor trainers en coaches
Vind verdieping en zet de volgende stap als trainer
of coach.

BASISOPLEIDING
TRAINING GEVEN & COACHEN

HOCKEYTRAINER 2 JONGSTE JEUGD

HOCKEYTRAINER 2 ELFTAL

Deze opleiding is voor alle beginnende
trainers/coaches.

Hiermee word je een goede trainer/
coach van drie-, zes-, en achttallen.

Met de opleiding word je een gekwalificeerde trainer/coach van elftallen.

Opzet:
•	
3 groepsbijeenkomsten
• Maximaal 30 deelnemers
• Startdatum in overleg

Opzet:
•	
Individuele praktijkbegeleiding
•	
7 workshops
•	
3 praktijkgerichte opdrachten
•	
12-18 deelnemers
•	
Startdatum in overleg

Opzet:
•	
Individuele praktijkbegeleiding
•	
14 workshops
•	
5 Praktijkgerichte opdrachten
•	
12-18 deelnemers
•	
Startdatum in overleg

Meer informatie

Meer informatie

Meer informatie

Technisch kader
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Opleidingen voor trainers en coaches

HOCKEYTRAINER 3

HOCKEYTRAINER 4

Ben je minimaal 1 jaar trainer/coach op
niveau ‘HT2 – Elftal’? Dan is deze opleiding voor jou.

Voor trainers/coaches met minimaal 3
jaar ervaring op het niveau van een Aof B-Jeugdteam of een seniorenteam.

Opzet:
•	
Individuele praktijkbegeleiding
• 19 workshops
•	
7 praktijkgerichte opdrachten
•	
12-18 deelnemers
•	
Startdatum sept/okt 2021

Opzet:
• 25 workshops
• 9 praktijkgerichte opdrachten
•	
12-18 deelnemers
•	
Startdatum sept/okt 2021

Meer informatie

Meer informatie

Technisch kader

7

Opleidingen voor keeperstrainer

Keepers vereisen (en verdienen) specifieke aandacht.
Daarom zijn er opleidingen speciaal voor keeperstrainers.

KEEPERSTRAINER INTRODUCTIE

KEEPERSTRAINER GEVORDERDEN

Met deze opleiding krijg je inzicht in
het trainen van en het omgaan met een
keeper.

Hiermee kan je als zelfstandig
keeperstrainer op club- en districtsniveau aan de slag.

Opzet:
•	
5 bijeenkomsten
•	
Zelfstudie
•	
12-18 deelnemers
•	
Startdatum in overleg

Opzet:
•	
8 bijeenkomsten
•	
Zelfstudie
•	4 praktijkgerichte opdrachten
•	
12-18 deelnemers
•	
Startdatum in overleg

Meer informatie

Meer informatie

Technisch kader
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Opleidingen voor technisch managers
Verbreed en verdiep de deskundigheid van het technisch
management met deze opleidingen.

TECHNISCH MANAGER 3

TECHNISCH MANAGER 4

Met deze opleiding breng je de
begeleiding van trainers en coaches
op een hoger peil.

Versterk het hockeytechnisch beleid en
bevorder de competentieontwikkeling
van het technisch kader.

Opzet:
•	
9 workshops
•	
5 praktijkgerichte
opdrachten
•	
12-18 deelnemers
•	
Startdatum november 2021

Opzet:
•	
12 workshops
•	
5 praktijkgerichte opdrachten
• 12-18 deelnemers
•	
De eerstvolgende startdatum is in
seizoen 2022/2023

Meer informatie

Meer informatie

Heb je een aanvulling of een vraag over het aanbod? Stuur dan een e-mail naar opleidingen@knhb.nl om de mogelijkheden te bespreken.

