
                                                            
 

 

Bijzondere Opleiding TALENTSCOUT 

 
Wil je voetbaltalent sneller en beter opsporen ?  

 
Volg dan een 16 uur durende opleiding tot talentscout, 

georganiseerd door de Voetbalfederatie Vlaanderen 
i.s.m. de Federale Trainersschool (KBVB).. 

 
 4x4 uren 

 Geen toelatingsvoorwaarden 

 Door VFV erkende opleiding (attest) 

 Doelgroep: jeugdopleiders en talentscouts op alle niveau's  
    (gewestelijk, provinciaal, nationaal en elite) 
 
 

Inhoud:  

 Wat is talent ? 
 Competentiemodel 
 Profielen 
 Scoutingsfiche 
 Levels (provinciaal, nationaal, internationaal) 
 Maturiteit 
 Zelfontwikkeling 
 Praktische oefeningen (talentdetectie in wedstrijd) 
 Het profiel van de “goede” scout 
 Afsluitende stage in een club van 1e of 2e Nationale  

 
 



 

Programma : 
 

LES 1 

29 febr 2012 

18.30-
22.30 

Voetbalspecifiek 

Organisatie per 
provincie: zie hieronder 

Theorie talentdetectie: 
definitie, competenties, 
profielen, levels, maturiteit, 
zelfontwikkeling 

LES 2 

7 maart 2012 

17.30 -
21.30u 

Specifieke stage 4u 
opdracht talentdetectie 

Stage: wedstrijd nationale 
ploeg U16 te TORHOUT 

LES 3 

21 maart 2012 

18.30-
22.30 

Voetbalspecifiek 

Organisatie per 
provincie: zie hieronder 

Debriefing talentdetectie: 
discussie (+ beeldmateriaal) 

LES 4 

Na 21 maart 2012 

 Specifieke stage in club Talentdetectie in club D1 of 
D2 

 
 

 

Organisatie per provincie 
 

Oost-Vlaanderen Marcel De Kerpelstadion, Massemsesteenweg 56A, 9230 Wetteren 

West-Vlaanderen 
Schierveldestadion, Diksmuidsesteenweg 374 te 8800 Roeselare 

 

Les 1 van deze opleiding kan ook gevolgd worden als bijscholing voor de trainers die in het bezit zijn van 
een UEFA-B, UEFA-A, UEFA-A Elite Youth en UEFA-Pro diploma en levert 4 licentiepunten op met het oog 
op het vernieuwen van hun UEFA-licentie. De prijs bedraagt dan 3O euro. 

 

Hoe inschrijven :  

 Klik hier om in te schrijven 
 De inschrijving is definitief na betaling van 100€ voor de opleiding of 30 € voor de bijscholing op 
rekeningnummer BE 76 7330 5502 4995, VFV, Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel met vermelding 
van naam, voornaam en "opleiding tot talentscout" of “bijscholing talentscout” 

 

Contact :  

West-Vlaanderen : Sven Cnudde : sven.cnuddesven@voetbalfederatievlaanderen.be 

Oost-Vlaanderen : Steven De Jaegher : steven.dejaegher@voetbalfederatievlaanderen.be 

Algemene info:       Kevin Waegemans: kevin.waegemans@voetbalfederatievlaanderen.be 

Inhoudelijke info:    Kris Van Der Haegen : kris.vanderhaegen@voetbalfederatievlaanderen.be 
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