
Op de extra KNRB AV 7 december staat een stemming over de invoering van de KNRB 
coachlicentie op de agenda. Wij willen u als bestuurders van algemene (burger) verenigingen 
(met junioren) graag helpen bij de afweging. 
 
Doel van de coachlicentie is primair het verhogen en borgen van de kwaliteit van coaching. 
Iedere roeier heeft immers recht op goede een goede begeleiding. Wij ondersteunen deze 
doelstelling. De invulling van de coachlicentie is door de KNRB zoveel mogelijk uitgewerkt in 
het ‘uitgangspuntendocument’ wat bij de stukken voor de AV te vinden is. Bij de 
totstandkoming van dit document heeft IJsbrand Haagsma ons nadrukkelijk betrokken. Het 
resultaat is een sterk verbeterde versie ten opzichte van de versie maart 2021. Voor ons is 
belangrijk de verdere uitwerking van de overgangsregeling en de toegankelijkheid van 
opleidingen. De ervaren coaches in Nederland krijgen de mogelijkheid om op basis van 
kennis en ervaring een volwaardig RC3 diploma te verkrijgen. Uiteraard na onafhankelijke 
toetsing en indien van toepassing het volgen van aanvullende opleiding. Toegezegd is te 
onderzoeken of de tijdsbesteding voor opleiding verlaagd kan worden. We zijn daar blij mee! 
 
Hieronder vindt u een samenvatting van het proces, achtergrondinformatie en nadere 
overwegingen zodat u zelf de juiste keus kan maken. In de KNRB stukken voor deze extra 
vergadering is meer detailinformatie te vinden over de coachlicentie. 
 
Als u vragen heeft kunt u uiteraard altijd met een van ons contact opnemen. 
 
Ron Diercks 
Bart Peters 
Wim Koopman 
Guus Welter 
  



Achtergrond KNRB coachlicentie 
 
Doel van de coachlicentie is in de basis de coach-kwaliteit te verhogen en te borgen. Iedere 
roeier heeft immers recht op een goede coach. In de jaarplannen van de afgelopen jaren die 
door alle verenigingen zijn goedgekeurd staat de invoering van de coachlicentie al genoemd, 
daarmee is strikt genomen al goedkeuring gegeven voor invoering. Op de agenda 7 
december staan 2 besluiten waarover gestemd zal worden:  

1. Het opnemen van de coachlicentie in het HR, dat komt neer op het juridisch 
verwerken van de passage in het jaarplan 2022 dat door de AV is aangenomen. Dit 
besluit gaat over het principe van de coachlicentie en niet over de inhoud. Hiervoor is 
twee-derde meerderheid nodig  

2. Het instemmen met de uitgangspunten voor de coachlicentie. Aan het instemmen 
met de uitgangspunten zijn ook de overgangsregelingen en de toezeggingen 
verbonden. Hiervoor is een gewone meerderheid nodig.  

 
In maart 2021 stonden de uitgangspunten voor de eerste keer geagendeerd op de KNRB AV. 
Er was toen veel discussie. Dat heeft ertoe geleid dat de KNRB (IJsbrand Haagsma) samen 
met vertegenwoordigers van studenten en (junioren-wedstrijd) burger verenigingen een 
sterk verbeterde versie heeft opgesteld. Een aantal belangrijke wijzigingen zijn:  

• Een aantrekkelijke (voorbeeld) bijscholingskalender is als bijlage toegevoegd.  
• 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;  

• De accreditatiecommissie (die punten toekent aan bijscholingsactiviteiten) bestaat 
uit onafhankelijke vertegenwoordigers uit de roeiwereld.  

• De overgangsperiode voor ervaren coaches om via maatwerk eenvoudig een licentie 
te verkrijgen is verder ingevuld en verruimd.  

• Er is een evaluatiemoment voor de coachlicentie na 2 jaar.  
 
Daarnaast zijn door de KNRB de volgende toezeggingen gedaan:  

• Toegezegd is om voor niveau 2 om opleiding en toetsing uit elkaar te halen, zodat 
ook externe partijen, zoals Stichting RoeiCoach, de opleiding voor niveau 2 kunnen 
verzorgen;  

• Toegezegd is om te onderzoeken of de splitsing van opleiding en toetsing, met 
behoud van kwaliteit, ook voor niveau 3 financieel haalbaar is. De KNRB heeft de 
toegezegd om zich daarbij flexibel op te stellen, echter zonder de KSS-accreditatie 
van de opleidingen daarmee in gevaar te brengen. Toegezegd wordt om tot 
implementatie van de splitsing over te gaan als dit inderdaad kosteneffectief blijkt te 
zijn;  

• Toegezegd wordt om te onderzoeken of, met behoud van de KSS-accreditatie, de 
tijdsbesteding voor het volgen van de opleidingen kan worden verlaagd, zodat deze 
toegankelijker wordt voor vrijwilligers die werken en studeren. Ideeën om delen van 
de opleiding af te splitsen en aan te bieden als bijscholingsmodules zullen daarbij 
worden meegenomen. Toegezegd wordt om tot implementatie van de benodigde 
aanpassingen over te gaan als dit met behoud van de KSS-accreditatie mogelijk is.  



In de basis is hiermee met het uitgangspuntendocument een goede basis gelegd voor 
verdere concrete invulling die aansluit bij de behoeften van de algemene (burger) 
verenigingen.  
 
Aanvullende afwegingen en gedachten  

• Het goedkeuren van de uitgangspunten voor de coachlicentie leidt in zichzelf niet tot 
een betere coach kwaliteit. Daarvoor is het nodig te investeren in het toegankelijker 
maken van de opleidingen ook voor amateur coaches met beperkte tijd en budget. 
Het licentie bijscholingsprogramma is een goede start samen met de toezegging te 
onderzoeken of opleiding en toetsing (diploma) RC3/4 gesplitst kunnen worden zodat 
ook andere aanbieders of verenigingen zelf de opleiding kunnen verzorgen. Hiermee 
wordt een basis gelegd voor verbetering van de opleiding.  

• Belangrijk is dat ervaren coaches die nog niet beschikken over een RC3 diploma of 
licentie onze junioren kunnen begeleiden op KNRB-uitzendingen. Die mogelijkheid 
wordt geboden gedurende een overgangsperiode van 2 jaar.  

• Er zijn geen directe consequenties voor verenigingen na goedkeuren van de 
licentiestructuur: er is geen verplichting licenties binnen de vereniging te hebben of 
opleidingen te volgen. Er wijzigt niets met betrekking tot inschrijven voor nationale 
wedstrijden. Een evaluatie na 2 jaar biedt de AV de mogelijkheid de licentie bij niet 
goed functioneren weer af te schaffen 

 
Tot slot een quote van onze nieuwe KNRB-bestuurder Sjoerd Hamburger, toproeier en 
voormalig lid van de FISA atletencommissie:  

“Atleten hebben recht op goede coaching. Het verhogen van de kwaliteit van 
coaching wordt daarom internationaal belangrijk gevondenen de invoering van de 
coachlicentie is hierin een cruciale stap”  

 


