
 

Terms of Reference 
Accreditatiecommissie (coachlicentie) 

 

Doel/Taken Hoofddoelstelling: Het wegen en actualiseren van de 
bijscholingsactiviteiten en het daaraan gekoppelde puntensysteem ten 
behoeve van de coachlicentie. De bijscholingsactiviteiten zijn afgestemd 
op de onderwerpen die in de Roeicoach-diploma’s (2, 3 en 4) behandeld 
worden. 
Concrete taken zijn: 

a. Het wegen en actualiseren van de bijscholingsactiviteiten en deze 
koppelen aan een puntensysteem. 

b. Het opstellen van een complete en evenwichtige jaarkalender.  
c. Het adviseren van het KNRB-bestuur met betrekking tot de bijscholingen 

en het puntensysteem. 
Deelnemers 
 

Leden (Deze commissie wordt dan samengesteld uit opleiders, leden uit de 
roeiwereld (voorgedragen door de NSRF, de junioren coach commissie en 
de profcoaches), lid van de toetsingscommissie en anderen en benoemd 
door het bestuur). Leden dienen te beschikken over een roeicoachlicentie. 
- voorzitter: n.t.b. 
- leden: n.t.b. 
Voor de interactie met de rest van de KNRB-organisatie: 
- bestuurslid Opleidingen 
- opleidingscoördinator / medewerker sportparticipatie 

Frequentie en 
tijdsinvestering  

De commissie vergadert 4 à 5 keer per jaar.  

Onderwerpen Voorzitter zorgt voor een agenda 

Agenda 
 

1. Opening 
2. Verslag + actiepunten 
3. Jaarkalender 
4. Puntensysteem 
5. Mededelingen en rondvraag 
6. Sluiting 

Voorbereiding 
en stukken 

De leden bewaken de voortgang en zorgen dat er uiterlijk 2 dagen voor de 
vergadering een schriftelijk stuk ter beschikking is van de leden. 

Besluiten Een besluitenlijst wordt daags na de vergadering rondgestuurd (los van het 
verslag) met een actiepuntenlijst voor zowel de leden van de commissie als 
voor bestuur en bureau met deadlines. 
Beslissingen omtrent het toekennen van punten kunnen genomen worden 
door leden van de commissie.  

Notulen Het verslag wordt kort en bondig gemaakt door een der leden. Daar waar 
nodig bevat het naar aanleiding van de discussie een inhoudelijke aanvulling 
op de schriftelijke stukken. Voor de rest is het een procesmatig verslag. 

Communicatie Communicatie vindt plaats via de kanalen van het bureau. 
4 a 5 keer per jaar verschijnt de digitale nieuwsbrief “Opleidingen” die 
wordt verstuurd aan geïnteresseerden in opleidingen waarvan de e-
mailadressen bekend zijn. 

Overig  


