
RESPECT / DISCIPLINE / KAMERAADSCHAP

WORLD RUGBY COACH 2
Categorie Coaching

Omschrijving
(informatie en doel)

De Rugby Coach 2 is de zelfstandige coach. Hij of zij geeft de training in de 
rol van zelfstandige trainer. Tijdens de opleiding behandelen we de volgende 
onderwerpen:

 - Structureren van de training  - Organiseren van activiteiten
 - Speelstijl  - Challenge CARDS

 - Coachen van wedstrijden  - Principes van het spel
 - Meerjarig Opleidingsplan Rugby (MOR)

Doelgroep Trainer van jeugd vanaf leeftijd Cubs 

Toelatingseisen  - 16 jaar of ouder
 - Lid van Rugby Nederland (tientjeslid is al voldoende)
 - Rugby Coach World Rugby 1 diploma

Duur opleiding Contacturen 16, zelfstudie 40 uur

Middelen en materiaal  - World Rugby Handbook Coaches 2
 - Diary Rugby Coach
 - Handbook coaching key factors
 - Magic Academy CARDS

E-learning Voor aanvang van de cursus moeten de volgende programma’s gevolgd 
worden via de website passport.world.rugby en afgerond worden  met een 
certificaat:

 - Rugby Ready  - Laws of the Game
 - Introduction to coaching  - Coaching Key factors
 - Hersenschudding (Concussion)  - Functional Role Analysis
 - First Aid in Rugby  - Conditioning for Rugby 

Kosten €250,-

Diplomering Het diploma van World Rugby  Coach 2 wordt verstrekt indien:
 - De deelnemer bovenstaande certificaten heeft ingeleverd
 - De deelnemer 100% aanwezig is geweest op de twee contactdagen
 - De deelnemer de opdrachten met positief resultaat heeft afgerond 
 - Praktijkexamen heeft gedaan 
 - De deelnemer de opleiding binnen 90 dagen aan bovenstaande eisen heeft 

voldaan

Organisatie Minimaal 10 deelnemers op locatie, mogelijk gedurende het gehele seizoen op 
doordeweekse avonden of in het weekend.

https://passport.world.rugby/nl/
https://passport.world.rugby/injury-prevention-and-risk-management/rugby-ready/
https://passport.world.rugby/coaching/introduction-to-coaching/
https://passport.world.rugby/coaching/key-factor-analysis/
https://passport.world.rugby/player-welfare/concussion-management-for-the-general-public/
https://passport.world.rugby/coaching/functional-role-analysis/
https://passport.world.rugby/player-welfare/first-aid-in-rugby/
https://sandc.worldrugby.org/
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