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Bijscholingsbeleid KNSB Trainers 

 

Beste technisch kader licentiehouder,  
 
Per 1 juli 2013 geldt er een nieuw bijscholingsbeleid voor trainers met een KNSB licentie. 
Het algemene uitgangspunt in dit nieuwe beleid is “een leven lang leren”, en dat houdt in 
dat je als trainer na het behalen van het diploma je verder blijft ontwikkelen en op de 
hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen binnen de schaats- en skatesport. 
 
Het bijscholingsbeleid geldt voor trainers met een diploma op niveau 2, 3, 4 en 5 voor de 
disciplines langebaan, shorttrack, inline-skaten, kunstrijden en marathon. Trainers die in het 
bezit zijn van een technisch kader licentie en de doelstelling hebben de technisch kader 
licentie na drie jaar te verlengen dienen jaarlijks een aantal bijscholingen te volgen. Per 
gevolgde bijscholing worden één of meerdere punten toegekend aan de technisch kader 
licentiehouder. Het aantal bijscholingen dat per jaar gevolgd moet worden verschilt per 
niveau.  
Het aantal punten dat per soort licentie behaald dient te worden is in het onderstaande 
overzicht weergegeven.  

Licentie Punten* per 3 jaar Punten per jaar Aantal dagdelen**per jaar 

TK-2 9 3 1 ( = 3 uur) 

TK-3 18 6 2 (= 6 uur) 

TK-4 27 9 3 (= 9 uur) 

TK-5 27 9 3 (= 9 uur) 
*Eén punt staat voor één effectief studie uur.  

 
Let op: Om op 1 juli 2013 een (nieuwe) technisch kaderlicentie aan te kunnen vragen 
hoeven er dus  geen bijscholingen gevolgd te worden. 
 
De bijscholingen worden door zowel de KNSB als andere instanties aangeboden. Op KNSB.nl 
(http://knsb.nl/opleidingen/technisch-kader-licentie/) is  een bijscholingskalender 
gepubliceerd. Met terugwerkende kracht worden er geen punten toegekend aan 
bijscholingen die eerder zijn gevolgd, punten voor bijscholingen worden alleen toegekend  
tijdens de licentieperiode. 
 
Een technisch kader licentiehouder die heeft voldaan aan de geldende bijscholingseisen 
mag de technisch kader licentie voor een nieuwe termijn van drie jaar verlengen. Voor een 
technische kader licentiehouder die niet heeft voldaan aan de eisen van het bijscholing-
sbeleid gelden er consequenties. Deze consequenties zijn  te lezen via 
http://knsb.nl/opleidingen/technisch-kader-licentie/  
 
Alleen trainers die in het bezit zijn van een KNSB diploma kunnen een technisch kader 
licentie aanvragen. Onderstaand overzicht laat de diploma’s zien die benodigd zijn voor een 
technisch kader licentie. 
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Met betrekking tot de technisch kader licentie gelden een aantal nieuwe uitgangspunten: 

 een licentie is 3 jaar geldig en kan op ieder moment worden aangevraagd;  

 een trainer is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van zijn technische 
kaderlicentie; 

 wanneer voor meerdere disciplines en/of op  verschillende niveaus een licentie 
wordt aangevraagd, dan gelden er andere regels ten aanzien van het aantal punten 
dat behaald moet worden. Voor meer informatie hierover  
http://knsb.nl/opleidingen/technisch-kader-licentie/ 
 

Een technisch kader licentie bedraagt voor drie jaar € 50,00 . De bijscholingen waaraan 
wordt deelgenomen zijn voor rekening van de licentiehouder zelf. Een technisch kader 
licentie kan via de webshop vanaf 1 juli 2013  worden gekocht. Ga hiervoor naar: 
http://knsb.nl/opleidingen/webshop/ 
 
Mochten er naar aanleiding van deze mail vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de 
afdeling opleidingen via 088-4892000 of per mail naar opleidingen@knsb.nl. 
 
Met vriendelijke groet,  
KNSB Afdeling Opleidingen 

 

 

 

 

 

Diploma Licentie Werkomgeving 

Schaatsleider niveau 2 (LB, ST, MA, KR) 

Inline-skateleider niveau 2 

Jeugdschaatsleider 

TK-2  

(LB, ST, KR, MA, ISK) 

Vereniging 

Schaatstrainer-coach niveau 3 (LB, ST, KR, MA) 

Inline-skatetrainer-coach niveau 3 

Trainer A 

TK-3  

(LB, ST, KR, MA, ISK) 

Vereniging 

Schaatstrainer-coach niveau 4 (LB, ST, KR, MA) 

Inline-skatetrainer-coach niveau 4 

Trainer B 

TK-4  

(LB, ST, KR, MA, ISK) 

Gewestelijke –en baan selectie 

TopCoach 5 

Trainer C  

TK-5  Nationale selecties en commerciële 

teams 
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