
 

Uitgangspunten beleid coachlicentie 

KNRB-opleidingsbeleid  

De KNRB biedt op drie niveaus roeicoach opleidingen aan: de RC-2 opleiding, de RC-3 opleiding 
en de RC-4 opleiding. Deze opleidingen hebben als doel het deskundig kader binnen 
verenigingen te verhogen. Het deskundig kader is in staat om roeiers op een goede, veilige, 
verantwoorde en prestatieverbeterende manier trainingen te geven en te begeleiden bij 
wedstrijden. Een coach blijft na het behalen van het KNRB-roeicoachdiploma zich verder 
ontwikkelen en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de roeisport door het 
volgen van bijscholingen en/of activiteiten. De coach met een KNRB-roeicoachdiploma kan een 
coachlicentie aanvragen met geldigheid van vier jaar. Om in aanmerking te komen voor 
verlenging van de coachlicentie dient de coach voldoende bijscholingen/activiteiten te volgen 
om voldoende licentiepunten te behalen. Dit betekent onder andere dat coaches een bijdrage 
kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van een sporttechnisch beleid op de vereniging 
en het overdragen van kennis aan andere coaches. 

Doel van de coachlicentie 

De invoering van de coachlicentie dient de volgende doelen:  

 Het vergroten van de kwaliteit van het sporttechnisch kader van roeiverenigingen met 
als gevolg een kwaliteitsverbetering van de roeicoaches; 

 Het realiseren van een kwaliteitsverbetering waarbij de roeicoaches zich regelmatig 
laten bijscholen of activiteiten volgen ten behoeve van behoud van de licentie; 

 Het stimuleren en ondersteunen van gediplomeerde roeicoaches die door de rechten 
en plichten gekoppeld aan de coachlicentie een bijdrage leveren aan de 
kwaliteitsontwikkeling van het sporttechnisch kader op de vereniging; 

 Het versterken van de maatschappelijke- en concurrentiepositie van de roeicoaches, 
verenigingen en de KNRB;  

 Het verkrijgen van inzicht in de daadwerkelijke actieve coaches in verenigingsverband 
en de duur van de actieve periode van de licentiehouders;  

 Het vergroten van juridische bescherming van verenigingen, coaches en roeiers in 
geval van schadeclaims bij blessures en ongevallen. 

Uitgangspunten licentiebeleid 

Het bestuur van de KNRB zal de licentievoorwaarden in het derde kwartaal van 2021 
vaststellen. De details van het licentiebeleid en de licentievoorwaarden zullen mede tot stand 
komen op basis van een dialoog met de verenigingen en vertegenwoordigers van de coaches 
die daaraan voorafgaand zal plaatsvinden. Daarbij zullen de volgende uitgangspunten leidend 
zijn: 

 De coachlicentie is persoonsgebonden; 
 De coachlicentie dient ter waarborging van de continue waarde van het KNRB-

roeicoachdiploma; 
 Een coachlicentie is een door de KNRB afgegeven bewijs na een succesvolle afronding 

van een KNRB-coachopleiding (niveau 2,3,4) dat de competentie aangeeft van de 
licentiehouder om als begeleider op te treden bij roeiwedstrijden en het verzorgen van 
roeitrainingen;  

 De houder van een coachlicentie hoeft geen lid te zijn van een roeivereniging; 



 

 De houder van de coachlicentie is gebonden aan de regelgeving van de KNRB, in ieder 
geval op het gebied van omgangsvormen, doping, seksuele intimidatie, matchfixing 
zoals beschreven in statuten, HR en (tucht)reglementen. 

 Een roeicoach heeft tot 12 maanden na het behalen van het roeicoachdiploma het 
recht tot het verkrijgen van een coachlicentie. Voor roeicoaches die bij de invoering van 
de coachlicentie reeds in het bezit van zijn van een roeicoachdiploma verloopt dit recht 
twee jaar na het invoeren van de coachlicentie; 

 De coachlicentie is vier jaar geldig en de licentiehouder heeft het recht om de licentie te 
verlengen indien gedurende die periode voldoende licentiepunten zijn behaald. Deze 
licentiepunten kunnen worden behaald door het volgen van bijscholingsactiviteiten, 
peer review op bepaalde coachervaringen en het optreden als docent van 
(bij)scholingsactiviteiten; 

 In de eerste twee jaar na invoering van de coachlicentie zal en maatwerktraject 
aangeboden worden voor roeicoaches die niet aan de vereiste kwalificaties voldoen, 
maar wel over de vereiste competenties beschikken; 

 De coachlicentie kan door verenigingen gebruikt worden om aan coaches de 
bevoegdheid toe te kennen als begeleider op te treden bij roeiwedstrijden en het 
verzorgen van roeitrainingen en vormt geen belemmering voor het eigen 
verenigingsbeleid ten aanzien van de roeicoaches;  

 De coachlicentie verleent rechten en bevoegdheden namens de KNRB en kan, indien 
daartoe aanleiding bestaat, tijdelijk of permanent worden ingetrokken; 

 De coachlicentie verleent korting, voorrang of gratis toegang tot 
bijscholingsactiviteiten ten behoeve van het behalen van de licentiepunten; 

 De licentiehouder betaalt een jaarlijkse licentiebijdrage, waarvan de hoogte zich 
verhoudt tot de te genieten financiële voordelen die de licentie biedt; 

 De licentiehouder mag namens de KNRB op uitzending naar internationale wedstrijden 
onder supervisie en begeleiding van de KNRB-bondscoach (bij niveau 3 en niveau 4);  

 Bij inschrijving van roeiploegen op nationale roeiwedstrijden worden alleen 
roeicoaches genoemd indien ten minste één van deze coaches in bezit van een 
coachlicentie;  

 De coachlicentie (niveau 3 en niveau 4) geeft het recht om in de plaats van de 
vereniging, namens de ploeg, bezwaar in te dienen bij de het hoofd van de jury tijdens 
roeiwedstrijden; 

 Het licentiebeleid wordt voortdurend uitgebreid en verbeterd. 


