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1. Inleiding 

 
1.1. Introductie 

“Een leven lang leren” is in vier woorden de samenvatting van het 

bijscholingsbeleid technisch kader zoals vastgesteld op 14 november 2012 door het Algemeen 

Bestuur van de KNSB. Een trainer blijft na het behalen van een trainersdiploma zich verder 

ontwikkelen en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de schaatssport door het volgen 

van bijscholingen. Een trainer die een diploma heeft behaald kan een technisch kader licentie 

aanvragen met een geldigheid van drie jaar. Om deze licentie na drie jaar te verlengen dient een 

trainer voldoende bijscholingen te volgen. Per niveau dient in die drie jaar een aantal punten te 

worden behaald. Vanaf juli 2013 is dit beleid in de praktijk gebracht voor gediplomeerde trainers 

niveau 2, 3, 4 en 5 voor de disciplines langebaan, shorttrack, inline-skaten, kunstrijden en marathon.   

 

Na evaluatie van het seizoen 2013/2014 worden er een aantal aanpassingen doorgevoerd die in dit 

bijscholingsbeleid worden gepresenteerd. De aanpassingen hebben betrekking op:  

 

• stimulering van kennisdeling door het toekennen van bijscholingspunten; 

• differentiatie van bijscholingen naar discipline en niveau; 

• consequenties als het vereiste aantal bijscholingspunten niet zijn behaald; 

• eisen voor trainers die voor meerdere disciplines gediplomeerd zijn. 

1.2. Begrippenlijst 

In de volgende begrippenlijst worden een aantal belangrijke begrippen uit dit document toegelicht. 
 
PVB Om een KNSB-diploma te behalen leg je als cursist de 

proeven van bekwaamheid (PVB’s ) behorende bij het niveau 

van de opleiding af. Hiermee toon je aan dat je over de 

benodigde competenties beschikt voor de functie van 

schaatsleider of schaatstrainer-coach. Wanneer alle PVB’s 

met een voldoende zijn afgerond ontvang je het diploma 

behorende bij het niveau van de opleiding. De beoordeling 

van een PVB kan een portfoliobeoordeling zijn maar ook een 

praktijkbeoordeling. 

 

Multidisciplinaire licentie Trainers die gediplomeerd zijn voor meerdere licenties kunnen 

een multidisciplinaire technisch kader licentie aanvragen. Op 

deze multidisciplinaire licentie staan alle disciplines inclusief 

het niveau waarvoor men gediplomeerd is. 
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Technisch kader licentie De technisch kader licentie vormt het 

instrument waarmee wordt geborgd 

dat het technisch kader voldoet aan de 

eisen die zijn opgesteld in het 

bijscholingsbeleid. Tevens vormt de technisch kader licentie 

voor de trainer het bewijs dat hij bevoegd is tot het geven van 

trainingen en lessen en het coachen bij wedstrijden.  

 

Voorwaardelijke licentie Een trainer in opleiding kan een voorwaardelijke licentie 

aanschaffen. Deze licentie is geldig gedurende de 

inschrijftermijn van de opleiding. Wanneer een trainer zich 

tussentijds uitschrijft voor een opleiding vervalt de 

voorwaardelijke licentie. Vanaf dat moment gelden de 

reguliere uitgangspunten voor behoud van de licentie. 
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2. Bijscholingsbeleid Technisch Kader 

 
2.1 Doelstelling  

Voor het bijscholingsbeleid technisch kader zijn de uitgangspunten een leven 

lang leren, competentiegericht leren en het behouden en bevorderen van kwaliteit. Een leven lang 

leren houdt in dat een trainer na het behalen van zijn/haar diploma zich verder blijft ontwikkelen, op de 

hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen binnen de schaatssport en kennis deelt met andere trainers 

ten behoeve van de schaatssport. Daarnaast is het voor een trainer een pré om zichzelf 

multidisciplinair te ontwikkelen. 

 
2.2 Voor wie  

Het bijscholingsbeleid is van toepassing op gediplomeerde trainers niveau 2, 3, 4 en 5 voor de  

disciplines, langebaan, shorttrack, inline-skaten, kunstrijden en marathon. Gediplomeerde trainers zijn 

bevoegd tot het geven van lessen en/of trainingen en het begeleiden van schaatsers en inline-skaters 

bij wedstrijden. 

 
2.3 Technisch kaderlicentie als instrument 

Het beleid richt zicht op het behoud en de bevordering van de kwaliteit van het technisch kader. Het 

instrument dat gebruikt wordt om het bijscholingsbeleid in de praktijk ter uitvoering te brengen is een 

technisch kader licentie variërend van niveau 2 t/m 5 en discipline specifiek. Indien men voor 

meerdere disciplines gediplomeerd is kan men de multidisciplinaire technisch kader licentie 

aanschaffen. Op deze multidisciplinaire licentie staan alle disciplines en het bijbehorende niveau 

waarvoor men gediplomeerd is. Zie voor een uitgebreide omschrijving van de technisch kader licenties 

hoofdstuk 3. 

 

2.4 Inhoud  

Trainers die in het bezit zijn van een technisch kader licentie en de technisch kaderlicentie na drie jaar 

willen verlengen dienen jaarlijks een aantal bijscholingen te volgen. Per gevolgde bijscholing worden 

één of meerdere punten toegekend aan de technisch kader licentiehouder.  

 

De KNSB streeft naar een passend bijscholingsaanbod voor alle disciplines en niveaus. Het is de 

verantwoordelijkheid van de trainer om passende bijscholing te vinden behorende bij zijn/haar niveau 

en discipline. Het aantal punten dat per soort licentie behaald moet worden is in het overzicht op de 

volgende pagina weergegeven. 
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Licentie Punten per 3 jaar Punten per jaar, 
ter indicatie 

TK-2 9 3 
TK-3 18 6 
TK-4 27 9 
TK-5 27 9 

. 
 

Bijscholingen worden tenminste aangeboden door  de KNSB, de Academie voor Sportkader (ASK) en 

de Nederlandse Schaatstrainers Vereniging. Bijscholingen bij instanties anders dan de KNSB, ASK en 

NSTV kunnen afhankelijk van de inhoud mee tellen voor punten. Ieder jaar wordt op de website van 

de KNSB een bijscholingskalender gepubliceerd waarbij naast het type bijscholing ook de doelgroep 

en de punten worden weergegeven. Wanneer scholingen buiten de KNSB kalender gevolgd willen 

worden, moet voorafgaande aan de scholing een aanvraag worden ingediend bij de afdeling 

opleidingen van de KNSB. De bijscholingscommissie, bestaande uit een poule van experts, 

beoordeelt de aanvragen en kent het aantal punten toe. Door de deelnemer dient van de scholing zelf 

een bewijs van presentie bij de afdeling opleidingen aangeleverd te worden. 

 

Trainers vanaf niveau 4 die hun kennis en ervaringen via workshops, masterclasses of lezingen, delen 

met andere trainers kunnen daarvoor bijscholingspunten ontvangen, mits er wordt voldaan aan de 

richtlijnen hieromtrent en voorafgaand een akkoord is ontvangen van de bijscholingscommissie. De 

richtlijnen en procedure voor aanvraag zijn te vinden op www.knsb.nl.  

 

Technische kader licentiehouders betalen zelf de bijscholingen waarvoor zij zich hebben aangemeld, 

wanneer mogelijk wordt door de KNSB een korting op de KNSB bijscholingen gegeven. 

 

De bijscholingen omvatten in beginsel geen verplichte opdrachten of toetsen. Mocht het type 

bijscholing het noodzakelijk maken wel een toetsvorm te hebben kan een uitzondering worden 

gemaakt door een toets of opdracht verplicht te stellen. Het verplicht stellen van het maken van een 

toets (en voldoende beoordeling) en opdracht wordt altijd van te voren overlegd met de afdeling 

opleidingen van de KNSB. 
 
2.5 Inschrijving en registratie 

Met betrekking tot de inschrijving voor bijscholingen en registratie van gevolgde bijscholingen gelden 

onderstaande uitgangspunten: 

 

1. Inschrijven voor een bijscholing bij de KNSB verloopt via de website van de KNSB, inschrijven 

voor een bijscholing bij een andere instantie dan de KNSB verloopt via de betreffende organisatie. 

2. Een deelnemer aan een bijscholing is er zelf verantwoordelijk voor dat zijn/haar naam op de 

presentielijst van de bijscholing staat vermeld. 

3. Alleen de presentielijst van een bijscholing wordt gebruikt voor de toekenning van punten. 
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4. Voor bijscholingen die niet zijn opgenomen in de bijscholingskalender en 

waarvoor wel goedkeuring is ontvangen dient de deelnemer zelf een 

bewijs van aanwezigheid bij de afdeling opleidingen aan te leveren. 
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3. Technisch Kader Licentie 

 
3.1. Technisch kader licentie als instrument 

 Uitgangspunten met betrekking tot de technisch kader licentie zijn: 

• een trainer is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van zijn/haar technische kaderlicentie; 

• een licentie is 3 jaar geldig en kan op ieder moment worden aangevraagd;  

• de  licentie kan verlengd worden mits voldoende bijscholingspunten zijn behaald;   

• de kosten van bijscholingen zijn niet opgenomen in de licentie prijs; 

• de eerder afgegeven diploma’s JSL, trainer A, trainer B en trainer C zijn voldoende voor de 

afgifte van de respectievelijke trainerslicenties niveau 2, 3, 4, en 5, mits sinds de invoering van 

het bijscholingsbeleid (zoals vastgesteld door het AB op 14 november 2012) wel aan de 

bijscholingseisen is voldaan; 

• trainers die gediplomeerd zijn voor meerdere licenties kunnen een multidisciplinaire technisch 

kader licentie aanvragen; 

• indien voor twee verschillende disciplines, op een verschillend niveau een multidisciplinaire 

licentie wordt aangevraagd dan geldt het puntenaantal voor de licentie met het hoogste 

niveau; 

• een trainer die binnen een licentieperiode (drie jaar) een KNSB opleiding volgt op een hoger 

niveau dan de aangevraagde licentie, stelt hem vrij van de gestelde criteria die gelden voor de 

oorspronkelijk aangevraagde licentie en hoeft geen bijscholingspunten te behalen. De trainer 

in opleiding kan in dit geval een voorwaardelijke licentie aanschaffen voor de opleiding die hij 

gaat volgen.  

 
3.2. Diploma’s en licenties 

Alleen trainers die in het bezit zijn van een KNSB diploma hebben de mogelijkheid een technisch 

kader licentie aan te vragen. Onderstaand overzicht laat het benodigde diploma voor de verschillende 

licenties zien.  

Diploma Licentie Werkomgeving 

Schaatsleider niveau 2 (LB, ST, MA, KR) 

Inline-skateleider niveau 2 

Jeugdschaatsleider 

TK-2 (LB, ST, KR, MA, ISK) Vereniging 

Schaatstrainer-coach niveau 3 (LB, ST, KR, MA) 

Inline-skatetrainer-coach niveau 3 

Trainer A 

TK-3 (LB, ST, KR, MA, ISK) Vereniging 

Schaatstrainer-coach niveau 4 (LB, ST, KR, MA) 

Inline-skatetrainer-coach niveau 4 

Trainer B 

TK-4 (LB, ST, KR, MA, ISK) Gewestelijke –en baan selectie 

TopCoach 5 

Trainer C  
TK-5  Nationale selecties en commerciele 

teams 
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Buitenlandse trainersdiploma’s worden volgens het stroomdiagram EVK 

Internationaal (ASK, 2010)1 door de disciplinemanager en coördinator 

opleidingen beoordeeld op de mogelijkheid voor een EVC traject, wat 

vervolgens kan leiden tot een KNSB bondsdiploma. 

 
3.3. Consequenties bij onvoldoende punten 

Een trainer die heeft voldaan aan de geldende bijscholingeisen mag de technisch kader licentie voor 

een nieuwe termijn van drie jaar verlengen. Voor een technische kader licentiehouder die niet heeft 

voldaan aan de eisen van het bijscholingsbeleid gelden de volgende consequenties. 

 

Licenties niveau 2, 3, 4 en 5 

Een trainer die in een periode van drie jaar onvoldoende punten heeft behaald, krijgt de mogelijkheid 

om voor een periode van één jaar een voorwaardelijke licentie op hetzelfde niveau aan te schaffen. 

Binnen dit jaar dient alsnog aan de bijscholingseisen behorende bij deze licentie te worden voldaan.  

Wordt in dit jaar niet aan de eisen voldaan, vervalt de voorwaardelijke licentie en heeft de persoon 

alleen recht op een lager niveau licentie. Wanneer binnen een periode van maximaal 3 jaar, die ingaat 

op de einddatum van de voorwaardelijke licentie, het aantal bijscholingspunten worden gehaald die 

horen bij het gewenste niveau licentie (en waarvoor een diploma aanwezig is) mag een trainer 

opnieuw een technisch kader licentie aanvragen. 

De genoemde consequenties zijn ook van toepassing voor diegene die na afronding van een opleiding 

niet binnen een termijn van drie jaar een technisch kader licentie hebben aangevraagd. 

3.4. Consequenties bij overschrijding te behalen punten  

Een trainer die binnen een licentieperiode meer punten heeft behaald dan is voorgeschreven in dit 

beleid, wordt in de gelegenheid gesteld om maximaal 1/3 deel van het totaal aan te behalen punten 

binnen een licentieperiode mee te nemen naar een daarop volgende licentie periode. 

 
3.5. Controle op technische kaderlicenties 

Tijdens baan-en gewestelijke wedstrijden 

Ten aanzien van de controle op een technisch kader licentie bij trainers tijdens gewestelijke, baan-en 

club wedstrijden en trainingsuren zijn geen regels opgesteld. De KNSB stimuleert gewesten en 

baancommissies echter wel een regel op te nemen in hun gewestelijk/baan/club beleid.  
 
Tijdens nationaal kampioenschappen 

Bij nationale wedstrijden die onder auspiciën van de KNSB worden georganiseerd, is door de sectie 

langebaan een accreditatiebeleid opgesteld waarin per evenement de voorwaarden voor accreditatie 

staan vermeld.   

1 EVC – EVK Werkafspraken, Academie voor Sportkader, 2010 
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3.6. Prijzen technische kaderlicentie en verzekeringen 

Prijzen worden vastgesteld op basis van de kostprijs waarbij reserveringen 

worden gemaakt om bijscholingen te kunnen subsidiëren. De prijzen worden 

jaarlijks voorafgaand aan de begroting vastgesteld door het bondsbureau.  

 

De waarde van de trainerslicentie is: 

 

• de status als gekwalificeerd KNSB trainer; 

• korting op bijscholingen, zoals bijvoorbeeld het KNSBTrainerscongres en de Verenigingsdag; 

• toegang tot sport specifieke bijscholingen. 

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever van de trainer om de juiste verzekeringen af te 

sluiten. De KNSB geeft o.a. via de website voorlichting en biedt collectieve voordelen aan waar 

mogelijk.  
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