
 

Beste Trainer of Ploegleider, 

Afgelopen jaar hebben we je geïnformeerd over de invoering van het KNWU bijscholingsbeleid 

‘onderscheiden op basis van kwaliteit’. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en willen we je graag 

informeren over de voortgang en een aantal praktische zaken.  

Waar gaat het over? 

Sinds 1 januari 2015 is het  bijscholingsbeleid voor kader, in navolging op het al bestaande beleid 

voor juryleden en soigneurs, uitgebreid met trainers en ploegleiders.  

Wat is er sindsdien veranderd voor trainers en ploegleiders? 

Sinds 2015 en in de toekomst vanaf het moment van behalen van het diploma heeft de betreffende 

trainer of ploegleider 4 jaar recht tot het aanvragen van de licentie. Binnen deze 4 jaar dienen 12 

bijscholingspunten verzameld te worden om na deze periode de licentie te kunnen blijven aanvragen. 

In de oude situatie was het onbeperkt mogelijk om na behalen van het diploma de licentie aan te 

vragen. 

Waarom heeft de KNWU dit ingevoerd? 

De KNWU heeft deze bijscholingsverplichting ingevoerd met als doel: 

-het realiseren van een kwaliteitsimpuls aan het sporttechnische kader en daarmee indirect aan het 

sportaanbod (bij verenigingen); 

- het ondersteunen en faciliteren van de bijscholingsbehoefte; 

- het verkrijgen van meer inzicht in de aantallen actieve kaderleden; 

- het versterken van de relatie tussen deze doelgroepen en de KNWU organisatie; 

- maar ook het versterken van de juridische- en concurrentiepositie van trainers, ploegleiders en 

verenigingen. 

Op welke wijze kan ik bijscholingspunten behalen? 

Bijscholingen worden zowel door de KNWU als door andere instanties aangeboden zoals bijvoorbeeld 

NL Coach en de Academie voor Sportkader (NOC*NSF). Daarnaast zijn er nog vele andere 

aanbieders van (bij)scholingen. Op www.knwu.nl/opleidingen/bijscholing is een actueel overzicht te 

vinden van geaccrediteerde (bij)scholingen en wordt actueel aanbod onder de aandacht gebracht.  

Mijn vereniging organiseert zelf een bijscholing of ik wil een bijscholing bezoeken die niet op 

het bijscholingsoverzicht staat, wat moet ik doen? 

Dit hoeft geen probleem te zijn. Ook bijscholingen die niet op deze kalender staan vermeld kunnen in 

aanmerking komen voor de registratie van bijscholingspunten. Dien hiervoor een verzoek in bij de 

beoordelingscommissie bijscholingsbeleid middels het registratiesysteem in Mijn KNWU. Zie hiervoor 

de bijgevoegde handleiding.   

Voor wie is dit beleid van toepassing? 

Dit beleid is van toepassing op wielertrainers-2 t/m 4 en ploegleiders die actief zijn in één of meerdere 

disciplines  van de wielersport. 

 

Hoe kan ik mijn bijscholingspunten registreren en inzien hoeveel punten ik al verzameld heb? 

De registratie verloopt volledig via Mijn KNWU. Zie hiervoor bijgevoegde handleiding. Voor meer 

informatie of vragen kun je contact opnemen met de afdeling opleidingen via opleidingen@knwu.nl  

 

http://www.knwu.nl/wp-content/uploads/2012/06/Bijscholingsbeleid-Kader-2411215.pdf
http://www.knwu.nl/opleidingen/bijscholing
mailto:opleidingen@knwu.nl

