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Beste lezers van de kunstrijberichten, trainers en verenigingsbesturen, 
 
De afgelopen periode hebben wij geconstateerd dat er helaas vaak genoeg trainers actief zijn zonder 
diploma, dan wel zonder licentie. In het kader van goed sportbeleid willen we jullie erop wijzen dat wij 
van mening zijn dat alle kunstrijders in Nederland recht hebben op goede begeleiding. Door middel van 
een trainerslicentie kan een trainer aantonen dat hij over het juiste diploma beschikt en ook zorgdraagt 
voor voldoende bijscholingen om kennis te onderhouden. Uitgangspunt is Een leven lang leren. 
Onderaan dit kunstrijbericht staat het licentiebeleid en bijscholingsbeleid toegelicht. 
 
Trainers kunnen op mijn.knsb.nl zelf inzien welk diploma bekend is in het registratiesysteem van de 
KNSB, of een licentie is afgenomen, tot wanneer deze geldt en hoeveel bijscholingspunten staan 
geregistreerd. Indien hier naar het idee van de trainer onjuistheden in staan, dan kunnen zij contact 
opnemen met de afdeling Opleidingen van de KNSB: opleidingen@knsb.nl. 
 
Om de kwaliteit van begeleiding tijdens wedstrijden en testen te borgen,  
gelden vanaf seizoen 2020-2021 de volgende regels: 

• Tijdens ISU-wedstrijden, NK, KNSB-Cups, bokalenwedstrijden en (MIF) testen mogen alleen 
trainers met een technische kader licentie op minimaal niveau 3 (TK-3) langs de boarding staan 
om sporters te begeleiden. Trainers met een technisch kader licentie niveau 2 (TK-2) mogen onder 
supervisie van een trainer met minimaal TK-3 sporters begeleiden. Dit is in lijn met de KNSB 
trainersopleidingen.  

• Indien Nederlandse sporters door buitenlandse coaches worden begeleid, dienen deze coaches 
een licentie te tonen van het land waarin ze (tevens) werkzaam zijn. Sporters/verenigingen dienen 
de betreffende coaches op voorhand hierover te informeren.  

• Choreografen worden alleen als choreograaf geaccrediteerd en mogen niet zelfstandig sporters 
begeleiden, alleen onder supersvisie van een trainer met minimaal TK-3. 

• Bij NK, KNSB-Cups, bokalenwedstrijden en (MIF) testen, dienen de trainers hun licentie te laten 
zien om een accreditatie te krijgen.  

• Bij ISU-wedstrijden verloopt inschrijving van deelnemers en coaches via de KNSB en zal 
gecontroleerd worden of de opgegeven trainers over de juiste licentie beschikken.  

• Op NK, KNSB-Cups, bokalenwedstrijden en (MIF) testen controleren we steekproefsgewijs of 
alleen trainers met de juiste accreditatie/licentie langs de boarding staan.  
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Een leven lang leren: Trainerslicenties 
Een trainer die een diploma heeft behaald kan een trainerslicentie aanvragen met een geldigheid van 
drie jaar. Om deze licentie na drie jaar te verlengen dient een trainer voldoende bijscholingen te 
volgen. Bij voldoende punten wordt de trainerslicentie automatisch verlengd. Per niveau dient in die 
drie jaar een aantal punten te worden behaald.  
 
Via onze webshop kun je je licentie aanschaffen: Opleidingenwebshop KNSB 
 

Licentie Punten* per 3 jaar Punten per jaar Aantal dagdelen**per jaar 

TK-2 9 3 1 (= 3 uur) 

TK-3 18 6 2 (= 6 uur) 

TK-4 27 9 3 (= 9 uur) 

TK-5 27 9 3 (= 9 uur) 

 
Waarvoor kun je bijscholingspunten ontvangen? 
Het uitgangspunt van trainerslicenties is een leven lang leren. Voor allerlei verschillende activiteiten die 
jou als trainer helpen om betere trainingen te kunnen geven, kun je licentiepunten krijgen. Voel je 
daarom ook welkom om zelf een avond te organiseren samen met mede-trainers om van elkaar te 
leren.  
Daarnaast worden er door de KNSB en partners zoals NLcoach, Nederlandse Schaatstrainers 
Vereniging (NSTV) en het Academie voor Sportkader verscheidene bijscholingen georganiseerd. Een 
overzicht hiervan vind je op onze bijscholingskalender (Bijscholingskalender KNSB) en op de website 
van onze partners. 
Echter zijn dit niet de enige mogelijkheden om punten te verdienen. Zo kun je ook punten ontvangen 
voor: bijeenkomsten van gewesten, baancommissies of verenigingen; organisatorische opleidingen van 
de KNSB; of medische cursussen zoals bv. EHBO, tapen, dry-needling. Daarnaast zijn er veel 
bijeenkomsten die georganiseerd worden door verschillende sport service bureaus, of allerlei 
didactische en pedagogische bijscholingen door verscheidene externe partijen.  
 
Benieuwd hoeveel licentiepunten een gevolgde bijscholingen waard is? Laat je bijscholing 
accrediteren: https://knsb.nl/opleidingen/bijscholingen/accrediteren-bijscholing/. Twijfel je of heb je een 
vraag? Mail naar opleidingen@knsb.nl.  
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