
 

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; 

⁃ Er is een evaluatiemoment na 2 jaar. 
 
Maatwerk 
Onderdeel van het invoeren van de coachlicentie zijn maatwerktrajecten om coaches die reeds over 
(een deel van) de vereiste competenties beschikken, versneld het diploma te laten behalen. Deze 
maatwerktrajecten zijn beschreven bij de uitgangspunten en zullen de komende twee jaar ongeacht het 
invoeren van de coachlicentie worden uitgevoerd. 
 
Toezeggingen 
Tijdens de gevoerde dialoog zijn de volgende toezeggingen gedaan ten aanzien van de opleidingen zelf, 
die alleen worden uitgevoerd indien de AV besluit tot invoering van de coachlicentie en de daarbij 
behorende uitgangspunten goedkeurt: 

- 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 tijdbesteding 
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. 



 

De huidige opleidingen worden door de verenigingen en de deelnemers zelf hoog gewaardeerd. Tijdens 
de ledenenquête in 20181 kregen de opleidingen door de verenigingen de op een na beste waardering 
van de 17 onderzochte taken van de KNRB. In datzelfde jaar waardeerden de deelnemers de opleiding 
gemiddeld met een 7,7. We zullen er met z’n allen op moeten toezien dat deze zeer goede 
waarderingen ook bij veranderingen behouden blijven. 
 
KSS-accreditatie 
KSS staat voor de kwalificatiestructuur sport2. KSS geeft het kader waarop in de sport dienen dient te 
worden getoetst om diploma’s uit te mogen reiken voor trainer-coaches, officials, instructeurs en 
opleiders. Vanaf 2024 zijn sportbonden verplicht om voor hun opleidingen en de toetsing voor trainer-
coaches en instructeurs KSS, of een andere kwalificatiestructuur, te gebruiken en dient hiervoor een 
positieve audit te zijn afgegeven door een erkend bureau. Naast KSS mag bijvoorbeeld ook gebruik 
gemaakt worden van een internationale kwalificatiestructuur voor sport. Sportbonden die niet aan deze 
verplichting voldoen lopen het risico dat de subsidies (inclusief de topsportbijdrage) worden verlaagd of 
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 

                                                      
1 De ledenenquête is besproken tijdens de regiobijeenkomsten in het najaar van 2018: 
https://storage.knrb.nl/2018/10/Publicatie-sheets-regiobijeenkomsten-najaar-2018.pdf en tijdens de AV op 17 
november 2018: https://storage.knrb.nl/2018/11/Presentatie-AV-najaar-2018-definitief.pdf. 
2 https://nocnsf.nl/media/3407/kp-bundelingpdf.pdf 

https://storage.knrb.nl/2018/10/Publicatie-sheets-regiobijeenkomsten-najaar-2018.pdf
https://storage.knrb.nl/2018/11/Presentatie-AV-najaar-2018-definitief.pdf
https://nocnsf.nl/media/3407/kp-bundelingpdf.pdf

