Trainerslicenties
Trainers/coaches die actief zijn als trainer bij een team welke mee doet aan de officiële competitie
van de Nederlandse Volleybalbond behoren in het bezit te zijn van een geldige trainerslicentie.
Deze licentie laat zien dat de trainers zich gedurende het zijn van trainer blijven ontwikkelen en
doorgroeien.
Een trainerslicentie verkrijg je door het diploma van de opleiding volleybaltrainer 2, volleybaltrainer
3, volleybaltrainer 4 of Topcoach 5 te behalen en daarna elke vier jaar aan te tonen dat jij jezelf
blijft ontwikkelen.
Soms krijg je ook een trainerslicentie van een andere discipline omdat je op dit niveau al hebt
aangetoond aan de criteria te voldoen. Zo kun je als volleybaltrainer 2 of 3 ook een
beachvolleybaltrainer 2 licentie hebben gekregen doordat je aan de speciale train de beach trainer
workshops hebt meegedaan.
Training geven en coachen mag dus alleen maar met de juiste licentie. Hieronder een overzicht
welke licentie nodig is om op een bepaald niveau actief te mogen zijn:
Trainerslicentie
Volleybaltrainer 2 (incl. CMV, Beach, Zit)
Volleybaltrainer 3 (incl. CMV, beach, Zit)
Volleybaltrainer 4 (incl. beach)
Volleybaltrainer 5 (ook TC 5)

Niveau waarop actief mag zijn:
t/m de tweede klasse
t/m de derde divisie
t/m de topdivisie
Alle niveaus ook internationaal

Het behalen van je diploma is alleen voor de eerste vier jaar voldoende om je licentie te behouden.
Na vier jaar verloopt de licentie en moet je deze gaan verlengen. De Nederlandse volleybalbond
heeft gekozen voor een systeem waarbij er punten zijn toegekend aan activiteiten. Dit heeft als
voordeel dat er geen verplichte bijeenkomsten zijn voor bijscholing maar dat iedereen zelf mag
bekijken welke activiteiten voor jou relevant zijn om bij te wonen. Ook is vooral gekeken naar
activiteiten die dicht bij het zijn van trainer/coach liggen.
Een trainer moet 20 punten verzamelen in een periode van vier jaar om een licentie te kunnen
verlengen. De bijeenkomsten die al aangevraagd zijn en punten opleveren kun je terug vinden in de
accreditatielijst. Staat een activiteit waarvan jij denkt dat het licentiepunten zou moeten opleveren
hier niet bij? Dan kun je deze indienen bij de commissie en zal er beoordeeld worden of dit in
aanmerking komt voor licentiepunten. (klik hier voor het formulier als je dit als individu aanvraagt,
klik hier als je als organisator een activiteit wil aandragen)
Als trainer kun je in het bezit zijn van max. vier verschillende licenties: Zaal, Beach, CMV, Zit. De
licenties staan op de trainerslicentiepas, inclusief de einddatum. Een 2e, 3e of 4e licentie wordt qua
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geldigheidsperiode altijd gelijkgeschakeld met de 1e, zodat bij verlenging alle licenties verlengd
worden. Voor elke extra licentie is het nodig om 5 punten extra te behalen.
Dus; 1 licentie = 20 punten; 2 licenties = 25 punten; 3 licenties = 30 punten; 4 licenties = 35 punten.
Wanneer je aan een nieuwe trainersopleiding begonnen bent, kun je direct verlenging voor jouw
huidige licentie aanvragen, aangezien dit 20 punten oplevert.
Verlenging aanvragen
Wanneer je voldoende licentiepunten hebt verzameld vul je een aanvraagformulier
licentieverlenging in om licentieverlenging aan te vragen.
Bij het aanvraagformulier dienen bewijsstukken te worden toegevoegd om aan te tonen dat de
verlengingspunten zijn behaald. Per activiteit staat tussen haakjes aangegeven hoe de activiteit
aangetoond dient te worden.
De verlenging dient in het jaar waarin jouw licentie verloopt voor 1 juli aangevraagd te worden,
waarna de bewijsstukken door de medewerkers van de VolleybalACADEMIE worden beoordeeld.
Bij goedkeuring wordt in oktober in het jaar van aanvraag automatisch de nieuwe licentie
toegestuurd. Wanneer de aanvraag niet goedgekeurd wordt, ontvang je hier uiterlijk 31 juli bericht
over.
Vraag je later de licentie aan dan ontvang je wel de bevestiging maar de nieuwe passen worden pas
uitgegeven in oktober van het nieuwe jaar.
Omzetting licenties oude structuur naar nieuwe structuur
Wanneer je in het bezit bent van een diploma in de oude structuur en jouw licentie is geldig, dan
is de licentie reeds omgezet naar de nieuwe structuur. Dit is op je licentiepas te zien aan de
omschrijving oude structuur trainer A, B, C, D dan wel nieuwe structuur VT2, VT3, VT4 of VT5.
Heb je in het verleden een geldige licentie gehad maar is deze door een bepaalde reden verlopen,
en wil je deze weer activeren? Dit kan heel gemakkelijk.
Trainers en coaches die hiermee te maken hebben kunnen door aan te tonen dat je het aantal
benodigde punten behaald hebben in de laatste 20 jaar hun licentie weer verlengen (en dus weer
geldig maken). Je hoeft dus niet opnieuw hun diploma te halen of extra punten te halen om de
verloren jaren weer in te halen!
Contact
Voor vragen over licentieverlenging kun
volleybalacademie@nevobo.nl of 030-3077711.
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