
 

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 waarborgen van een veilig sportklimaat voor alle deelnemers aan de roeisport; 
 Het vergroten van juridische bescherming van verenigingen, coaches en roeiers in geval van 

schadeclaims bij blessures en ongevallen. 
 

Uitgangspunten licentiebeleid 

De AV heeft in maart 2021 het bestuur van de KNRB  gevraagd de licentievoorwaarden in het derde 
kwartaal van 2021 vast te stellen. Daarbij is afgesproken dat de details van het licentiebeleid en de 
licentievoorwaarden mede tot stand zullen komen op basis van een dialoog met de verenigingen en 
vertegenwoordigers van de coaches die daaraan voorafgaand zal plaatsvinden.  
 
Coachlicentie: Een getuigschrift dat aantoont dat een coach zijn roeikennis en –vaardigheden 
ontwikkelt. 

De KNRB kan een coachlicentie vereisen bij uitzendingen naar internationale wedstrijden. 
Roeiverenigingen kunnen zelf vereisen dat een coach over een coachlicentie beschikt indien de coach 
coachactiviteiten uitvoert voor de vereniging of voor leden van de vereniging. 
 
Daarbij zullen de volgende uitgangspunten leidend zijn: 

 De coachlicentie is persoonsgebonden; 
 Coachlicentie dient ter waarborging van de kwaliteit van het sporttechnisch kader. 
 De behoefte aan lage kosten, een geringe tijdsinvestering en het delen van kennis van opleiders 

en de coaches in diens van de KNRB wordt erkend en verwerkt.  
 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, waaronder 

omgangsvormen, doping, seksuele intimidatie, matchfixing zoals beschreven in statuten, HR en 
(tucht)reglementen1.  

 Een roeicoach heeft tot 12 maanden na het behalen van het roeicoachdiploma het recht tot het 
verkrijgen van een coachlicentie. Na die periode dient een roeicoach te voldoen aan de eisen die 
worden gesteld aan het recht om een licentieverlenging aan te vragen. 

 De coachlicentie is vier jaar geldig en de licentiehouder heeft het recht om een 
licentieverlenging aan te vragen, welke door de KNRB verlengd kan worden indien gedurende die 
periode voldoende licentiepunten zijn behaald. Deze licentiepunten kunnen worden behaald, ook 

                                                 
1 Op basis van het tuchtreglement kan er aan licentiehouders, ook bij ongewenst gedrag tijdens 
verenigingsactiviteiten, een straf worden opgelegd door de tuchtcommissie van de KNRB. 



 

als de coach niet (meer) over een licentie beschikt), door het volgen van bijscholingsactiviteiten 
(aangeboden door de KNRB en andere aanbieders binnen en buiten de roeisport), peer review 
op bepaalde coachervaringen en het optreden als docent van (bij)scholingsactiviteiten. Dit alles 
is verwerkt in een jaarkalender.  

 Een accreditatiecommissie zal continu de bijscholingsactiviteiten en toegekende punten wegen 
om zo tot een representatieve afspiegeling te komen. Deze commissie wordt samengesteld uit 
opleiders, leden uit de roeiwereld en anderen, en benoemd door het bestuur. Hiervoor zullen 
zogenaamde ‘Terms of Reference’, waaronder een taakomschrijving en de voordracht van de 
commissieleden, worden opgesteld. 

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

 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. De 
coachlicentie vormt geen belemmering voor het eigen verenigingsbeleid ten aanzien van de 
roeicoaches. 

 De coachlicentie verleent korting, voorrang of gratis toegang tot bijscholingsactiviteiten ten 
behoeve van het behalen van de licentiepunten. (Voordeel, voorrang, voorrecht) 

 De licentiehouder betaalt een jaarlijkse licentiebijdrage2, waarvan de hoogte zich verhoudt tot 
de te genieten financiële voordelen die de licentie biedt; hierbij wordt de financiële druk op 
verenigingsleden, en studenten in het bijzonder, goed in ogenschouw genomen. 

 Een ploeg die namens de KNRB wordt uitgezonden naar een internationale wedstrijd dient 
begeleid te worden door een roeicoach met licentie niveau 3 of niveau 4. 

 Bij inschrijving van roeiploegen op nationale roeiwedstrijden wordt bij de roeicoaches vermeld 
over welk niveau coachlicentie of RC-diploma zij beschikken. Ook roeicoaches zonder licentie of 
diploma kunnen worden ingeschreven voor nationale roeiwedstrijden.  

 Het coachlicentiebeleid wordt na 2 jaar geëvalueerd. Op basis van de evaluatie doet het bestuur 
zo nodig voorstellen voor aanpassingen in het coachlicentiebeleid. De AV beoordeelt deze 
voorstellen en kan zo nodig besluiten om te stoppen met coachlicenties.  

 
 
Overgangsregeling 
 
In de eerste twee jaar na invoering van de coachlicentie zal een maatwerktraject aangeboden worden 
voor roeicoaches die niet aan de vereiste kwalificaties voldoen, maar wel over de vereiste competenties 
beschikken. 
 
Het kosteloze maatwerktraject voor coaches die in de periode 2017-2021 zijn mee geweest op FISA-
uitzending (WK, WKU23, WKU19, EK, EKU23, EKU19) bestaat uit een beoordeling op basis van Proef van 
Bekwaamheid 3.1: Geven van trainingen en stimuleren van sportieve ontwikkeling van wedstrijdroeiers. 
Daarnaast wordt door een door de toetsingscommissie in te stellen tijdelijke werkgroep3 bepaald welke 
thema’s getoetst gaan worden en hoe de beoordeling plaatsvindt. Bij een goede beoordeling ontvangt de 
coach een RC-3 diploma. 
 
Coaches die in aanmerking willen komen om een ploeg te begeleiden tijdens de Coupe de la Jeunesse, 
kunnen zich in 2022 en 2023 tot uiterlijk 3 maanden voor de Coupe de la Jeunesse aanmelden voor een 
maatwerktraject. Dit maatwerktraject bestaat uit een assessment van de huidige competenties en 
ervaring van de coach en het daaruit volgende aanvullende leertraject dat nodig is om de toetsing voor 
het RC-3 diploma succesvol af te leggen. Dit assessment vindt plaats door een lid van de door de 
toetsingscommissie in te stellen tijdelijke werkgroep, Voor het assessment, het aanvullende leertraject 

                                                 
2 Bij invoering zal de jaarlijkse licentiebijdrage ten hoogste € 25 per jaar bedragen. 
3 De toetsingscommissie bepaalt de samenstelling en de werkwijze van de werkgroep. Over de samenstelling van de 
werkgroep consulteert de toetsingscommissie vertegenwoordigers van de NSRF, de junioren coach commissie en 
de profcoaches van de verenigingen. 



 

en de daaropvolgende toetsing zullen kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn qua omvang 
gerelateerd aan het deel van de RC-3 opleiding dat het aanvullende leertraject omvat. Als het leertraject 
een kwart van de RC-3 opleiding omvat, dan zijn de kosten ook een kwart van de kosten van de RC-3 
opleiding. 
 
De in te stellen tijdelijke werkgroep krijgt daarnaast de opdracht mee om te kijken welke actieve en 
ervaren coaches, naast de twee genoemde maatwerktrajecten, ook nog in aanmerking komt voor een 
maatwerktraject en een daaropvolgend aanvullend leertraject met toetsing. De werkwijze voor dit 
maatwerktraject is gelijk aan het maatwerktraject voor coaches die in 2022 of 2023 een ploeg tijdens de 
Coupe de la Jeunesse willen begeleiden. 
 
Als onderdeel van een gefaseerde invoering mogen gedurende de periode dat coaches bezig zijn met 
hun maatwerktraject in 2022 en 2023 zelfstandig ploegen begeleiden tijdens uitzendingen. 
 
Roeicoaches die bij de invoering van de coachlicentie reeds in het bezit zijn van een roeicoachdiploma, 
hebben het recht om een coachlicentie aan te vragen gedurende twee jaar na het invoeren van de 
coachlicentie. Na die periode dienen ook zij te voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het recht om 
een licentieverlenging aan te vragen. 
 
Het streven is om per 1 januari 2022 de behaalde roeidiploma’s weer te geven in de ledenadministratie 
én in het inschrijvingsprogramma. Verenigingen en zijn leden dienen zelf de coachlicentie(s) aan te 
vragen. Voorrang heeft het verbinden van het inschrijfprogramma met het wedstrijdprogramma.  
 


