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Scoren met je studie
Heb je het idee dat er meer uit je eigen carrière te halen valt of heb je de ambitie om na 
je voetbalcarrière met mensen (binnen of buiten het voetbal) te werken, dan is de cursus 

Prestatiepsychologie misschien iets voor jou. 

Wat motiveert ons en waarom reageren jij en ik verschillend op situaties? Hoe kun je meer uit jezelf halen en hoe help je anderen 
om succesvol te zijn? De cursus Prestatiepsychologie is ontwikkeld voor (ex-)profvoetballers, begeleiders en coaches die een 
antwoord willen krijgen op deze vragen.

Individueel of groepsgewijs?
De cursus wordt vanaf komend najaar zowel groepsgewijs als individueel aangeboden. In beide gevallen bestaat de cursus uit 
5 opleidingsmomenten. Daarnaast krijgt iedere deelnemer een persoonlijk intake gesprek waarin we kijken wat de individuele 
leerbehoefte is. 

De groepsgewijze cursus vindt afwisselend plaats in Zwolle op het kantoor van de CBV en in Hoofddorp bij de VVCS. De kosten 
voor deze klassikale cursus bedragen 600,- (inclusief studiemateriaal). Als lid van de VVCS heb je recht op 10% subsidie 
(teruggaaf) op de cursuskosten.

Het individuele cursustraject volg je op een tijdstip dat je samen met de docent afspreekt. Het contact vindt plaats in een digitale 
leeromgeving. Hierdoor kun je zelf bepalen wanneer de opleiding gaat plaatsvinden. Dit bespaart veel tijd. De kosten zijn iets 
hoger in vergelijking met de klassikale opleiding: 750,-. Dit komt omdat het programma volledig op jou wordt afgestemd. Ook 
bij de individuele opleiding heb je als lid van de VVCS recht op de bovenstaande subsidieregeling.
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Over de cursus
Als de cursus met succes is afgerond ontvang je een officieel certificaat. Voetbalcoaches ontvangen daarnaast 10 punten 
van de KNVB voor hun licentie. De onderwerpen die behandeld worden hebben betrekking op de ontwikkeling van jezelf en 
anderen: 

1. Inzicht in jezelf en anderen 
2. Jezelf en anderen beïnvloeden 
3. Leervermogen 
4. Zelfvertrouwen

Interesse?
Wil je jezelf inschrijven of meer inhoudelijke informatie over deze opleiding, ga dan naar de website: www.vvcs.nl/academy 
Natuurlijk kun je hierover ook altijd even contact opnemen met Arjan Ebbinge. Hij is te bereiken via
e-mail: a.ebbinge@vvcs.nl of telefonisch: 06 422 98 097.


