
 

Coachlicentie - toelichting proces 
 
Tijdens de vorige AV is de behandeling van de coachlicentie aangehouden. De aanleiding 
hiervan was een verzoek van een groot aantal verenigingen om een nadere dialoog te 
kunnen voeren over de uitgangspunten voor de coachlicentie. Verenigingen zijn uitgenodigd 
om personen voor te dragen om deel te nemen aan deze dialoog. 
 
Het bestuur en het bureau van de KNRB heeft met deze afgevaardigden een aantal keren 
overlegd, waarbij het doel, de uitgangspunten en de opzet van de coachlicentie met elkaar 
zijn besproken. Deze dialoog heeft geleid tot de volgende aanpassingen: 

⁃ De meerwaarde van de coachlicentie is het vertrekpunt geworden van de invoering. 
Deze meerwaarde wordt gedemonstreerd door de bijgevoegde opzet van een 
bijscholingsjaarkalender; 

⁃ De bijdrage van externe aanbieders aan de bijscholing van coaches is expliciet 
gemaakt en een accreditatiecommissie, met kennis en vertegenwoordiging uit de 
roeiwereld, zal de relevantie en de kwaliteit van het externe aanbod toetsen; 

⁃ Er zal aandacht zijn voor de wens om de kosten en de tijdsinvestering zo beperkt 
mogelijk te laten zijn; 

⁃ Bij de wedstrijdinschrijvingen zullen alle ingeschreven coaches worden vermeld. Bij 
de inschrijving wordt aangegeven over welk niveau coachdiploma of coachlicentie de 
coach beschikt; 

⁃ De bepaling dat coaches met een licentie 3 of 4 het recht geeft om tijdens een 
wedstrijd bezwaar in te dienen bij het hoofd van de jury is komen te vervallen. 

 
In de dialoog is nogmaals benadrukt dat de KNRB door de invoering van de coachlicentie 
geen bevoegdheid verkrijgt om te bepalen wie roeiploegen van verenigingen begeleidt. Die 
bevoegdheid blijft bij de vereniging of de organisatie onder wiens gezag de trainingen 
plaatsvindt, ook voor de begeleiding bij wedstrijden. Verenigingen of organisaties zoals een 
RTC kunnen wel gebruik gaan maken van de coachlicentie als instrument om bepaalde eisen 
te stellen aan coaches die roeiploegen begeleiden. 
 
 
Bijlagen 
• Uitgangspunten coachlicentie 
• Voorbeeld van een bijscholingsjaarkalender 
• Indicatief overzicht van kosten en punten voor de licentie en de bijscholingsactiviteiten 
• Terms of reference accreditatiecommissie opleidingen 
 


