Licentiebeleid HandbalNL League
en Eredivisie Trainer/Coach
Nederlands Handbal Verbond

Licentiebeleid HandbalNL League en Eredivisie
trainer/coach
Gebruikte afkortingen/termen:
NHV
Nederlands Handbal Verbond
NOC*NSF
Nederlands Olympisch Comité /Nederlandse Sport Federatie
ASK
Academie voor Sportkader
KSS
Kwalificatiestructuur Sport
EHF
European Handball Federation
EHF MC
EHF- Master Coach
RINCK Conventie Afspraken op EHF-niveau t.a.v. opleidingen

Wedstrijdreglement, artikel 14: (Trainer-)teamverantwoordelijke official, lid 2:
Het Bondsbestuur eist een trainerslicentie voor de trainer-teamverantwoordelijke official die werkzaam is met teams en
teamleden die uitkomen in door het Bondsbestuur aan te wijzen competitieklassen.
NHV-Opleidingsbeleid Trainer/Coach
Het NHV-opleidingsbeleid staat voor het organiseren van vijf (5) handbaltrainer/coach-opleidingen, deels binnen het
NHV, deels met partners (ASK, NOC*NSF, onderwijs, EHF). De EHF eist vanuit de Rinck Conventie, waarin het NHV
participeert, vier (4) opleidingsniveaus. Drie (3) onder directe verantwoordelijkheid van het NHV qua inhoud en
organisatie, één onder verantwoordelijkheid van de EHF voor wat betreft inhoud, omvang en (deels) docenten. Deze
niveau 4-opleiding, de EHF Master Coach, vindt nu vaak plaats tijdens een EK; het is toegestaan dat een land een
interne Master Coach (MC)-opleiding organiseert, onder voorwaarde dat hierin EHF-docenten dienen te participeren.
Helaas kan een Nederlandse trainer met een afgeronde niveau 5 (HBO)-opleiding het diploma Master Coach niet
verwerven op basis van Eerder Verworven Competenties en Kwalificatie (EVC/EVK) .
Vergelijk huidige benamingen NHV-trainersdiploma’s met voormalige NHV-trainersopleidingen.
Sinds 2008 heeft het NHV de naam van de opleiding gekoppeld aan het niveau dat van toepassing is binnen de
Kwalificatiestructuur Sport (KSS)
Huidig:
HT2 – Handbal Trainer 2
HT3 – Handbal Trainer 3
HT4 – Handbal Trainer 4
HT5 – Mastercoach

Voorheen:
JHT – Jeugd Handbal Trainer
HTA – Handbal Trainer A
HTB – Handbal Trainer B
HTC – Handbaltrainer C

Doel van het licentiebeleid

Het vergroten van de kwaliteit van het handbalaanbod van vereniging en verbond als gevolg van een toenemende
kwaliteit van het trainers/coacheskorps.

Het realiseren van kwaliteitsverbetering van het trainers/coacheskorps van het NHV door middel van een systeem
waarbij trainers/coaches met regelmaat bijscholingen dienen te volgen om hun licentie te behouden.

Het versterken van maatschappelijke positie en concurrentiepositie van trainers/coaches, verenigingen en het
verbond.
Uitgangspunten licentiebeleid

Het licentiebeleid is bedoeld als een kwaliteitsmaatregel en niet als sanctiebeleid. Teams die deelnemen aan de
Handbal NL-League en/of eredivisie NHV dienen te beschikken over een trainer met licentie HT4. Dit is een eis, met
verwijzing naar artikel 14 van het Wedstrijdreglement NHV en wordt door de Licentiecommissie getoetst bij het
indienen van een aanvraag teamlicentie. Indien clubs hier niet aan voldoen, dan wordt deze eis als onvoldoende
gekenmerkt.

De licentie wordt afgegeven op basis van trainings- en coaching bevoegdheid, verkregen via een technische
opleiding van het NHV of gelijkwaardige opleiding.

De licentie is te allen tijde persoonsgeboden en niet vereniging gebonden.

De licentie blijft eigendom van het NHV en kan, indien daartoe aanleiding bestaat, tijdelijk of permanent worden
ingetrokken.
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Voorwaarden licentie
Definitie licentie 4
Licentie 4 bestaat uit een persoonlijk bewijs (diploma) van een succesvol afgeronde trainer/coach-opleiding op KSSniveau 4. Gekoppeld aan bewijzen dat de bezitter van het diploma aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden actualiseert
door actief te zijn als handbaltrainer/coach en het volgen van bijeenkomsten in het kader van deskundigheidsbevordering
of delen van kennis.
Ingangsdatum Licentie 4
Vanaf seizoen 2017-2018 (datum 1 juli 2017) dienen alle trainers in de Eredivisie dames en heren, alsmede in de
HandbalNL League en Bondstrainers in het bezit te zijn van Licentie 4.
Zij die bij wedstrijden verantwoordelijk zijn voor het coachen van de teams dienen eveneens in het bezit van Licentie 4 te
zijn.
Rechten houder Licentie 4
Het bezit van licentie 4 geeft recht op:
 het trainen en coachen bij wedstrijden op eredivisie-niveau;
 het trainen en coachen bij wedstrijden in de HandbalNL League;
 het trainen en coachen bij nationale (jeugd)selecties;
 de functie van hoofdtrainer en/of technisch coördinator bij Regionale Trainings Centra (RTC)
 de functie van technisch coördinator bij NHV HandbalScholen;
 kortingen of andere privileges bij deelname aan door het NHV georganiseerde bijscholingen of evenementen. Dit
kan ook van toepassing zijn voor de door het NHV erkende bijscholingen of evenementen, door derden
georganiseerd.
 het coachen van wedstrijden in Europese competities en bij nationale teams, vanuit een EHF-eis.
Voorwaarden verstrekking voor een Licentie 4
Eerste verstrekking:
Je hebt als trainer een door het NHV erkend diploma behaald: Handbaltrainer 4 of een internationaal erkend diploma
volgens minimaal de RINCK-normering niveau 3. Direct na het behalen hiervan, ontvang je de Licentie 4 voor een
periode van twee seizoenen.
Omschrijving periode van twee seizoenen:
 een seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
 behaal je een Licentie 4 in de periode 1 januari - 30 juni, dan is je licentie de daaropvolgende twee seizoenen geldig.
 behaal je een Licentie 4 in de periode 1 juli – 31 december, dan is je licentie gedurende het lopende seizoen waarin
je het diploma hebt behaald en het daarop volgende seizoen geldig.
De datum waarop een diploma wordt behaald, wordt door het NHV geregistreerd in Sportlink.
Een trainer die een beroep wil doen op het verstrekken van of het behoud tot een Licentie 4, dient bij de aanvraag of
verzoek tot behoud aan te geven bij welke vereniging(en) hij/zij actief is.
Verenigingen dienen voorafgaand aan het seizoen een overzicht te verstrekken van de bij hen actieve trainers en
coaches bij de teams op genoemde niveaus gedurende het lopende seizoen.
Het is verplicht voor verenigingen die gedurende het seizoen de samenwerking met hun trainer beëindigen, dit te
melden bij de Licentiecommissie. De vereniging dient hierbij tevens aan te geven wie de rol van de vertrekkende
trainer/coach gaat vervullen. De Licentiecommissie controleert of de nieuwe trainer/coach beschikt over een geldige
licentie. Indien de nieuwe trainer/coach hier niet over beschikt, vindt overleg met Opleidingen plaats of een tijdelijke
ontheffing van toepassing is. Indien deze wordt verleend, onder welke voorwaarden en gedurende welke periode.
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Verlenging licentie 4
 Het NHV is verantwoordelijk voor periodieke bijscholingen of participeert in bijscholingen georganiseerd door
derden. Dit kunnen zowel handbal specifieke als sport generieke bijscholingen zijn.
 Uiterlijk 1 september van elk jaar zal de scholingskalender voor het lopende of volgende seizoen bekend gemaakt
worden, indien deze datum de kalender bekend is.
 Zij die in het bezit zijn van Licentie 4 worden uitgenodigd deze bijscholingen bij te wonen. Als bewijs van deelname
zal een document worden verstrekt met vermelding van het aantal licentiepunten. Deze licentiepunten worden door
het NHV geregistreerd.
 Een door het NHV erkend diploma plus een minimum aantal licentiepunten per twee jaar, kan leiden tot een
verlenging van Licentie 4.
Verlenging licentie EHF MasterCoach
 Het NHV is niet verantwoordelijk voor het EHF-licentiebeleid.
 De EHF heeft een eigen MC-licentiebeleid voor de Master Coach. Het EHF-beleid t.a.v. licenties zal door de EHF
aan de betreffende licentiehouders en aangesloten handbalbonden worden gecommuniceerd. De communicatie
tussen de EHF en NHV verloopt hierin via Opleidingen.
 Het NHV zal belanghebbenden informeren over het EHF-beleid licenties en (mogelijke) aanpassingen hierin.
 De verlenging van de licentie EHF MasterCoach betekent tevens een automatische verlenging van Licentie 4.
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Berekening licentiepunten Licentie 4 (voor diploma-houders)
Je bent in het bezit van Licentie 4 of een gelijkwaardig door het NHV erkend diploma en/of EHF-MasterCoach.
Licentie 4 bestaat uit een verwerving van minimaal 10 licentiepunten per (seizoens)jaar van 1 juli tot en met 30 juni.
Een mogelijk tekort aan licentiepunten dient in het daaropvolgende jaar te worden gecompenseerd.
Voor 2 jaren geldigheid Licentie 4 dien je dus minimaal 20 licentiepunten te behalen. Overtallige punten die binnen het
eerste jaar van de licentie worden behaald kunnen dus maximaal één seizoen worden meegenomen naar een volgend
seizoen.
Licentiepunten worden toegekend volgens hetgeen is benoemd in de bijlage:
Berekening licentiepunten Licentie 4 (voor diploma-houders):
Voorbeeld toepassing berekenen punten Licenties 4:
Seizoen 2020-2021
(indien je op 1 juli 2019 voldoet aan de startkwalificatie)
Je bent trainer in de eredivisie
Je volgt bijscholing B4
Totaal punten 2019-2020

4 punten
4 punten
8 punten

Seizoen 2021-2022
Je bent trainer in de eredivisie
Je volgt bijscholing B4
Je begeleidt een trainer-in-opleiding D2
Je verzorgt een bijscholing C5
Totaal punten 2020-2021

4 punten
4 punten
3 punten
2 punten
13 punten

Totaal aantal punten over seizoenen 2020-2021 en 2021-2022 = 21
De Licentie 4 wordt met twee seizoenen verlengd.
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Berekening licentiepunten Licentie 4 voor Trainers-in-opleiding
Op 1 juli van het kalenderjaar volg je een opleiding Handbal Trainer 4 (of gelijk gestelde opleiding).
De geplande einddatum voor afronding is vastgesteld op uiterlijk 31 december van het hetzelfde kalenderjaar.
Indien de datum van 31 december voor afronding niet gehaald gaat worden, dient dit schriftelijk uiterlijk 1 december
gemeld te worden bij Opleidingen, voorzien van redenen en een voorstel voor een nieuwe datum ter afronding.
Eventuele verplichtingen ten aanzien van het (verplicht) bijwonen van workshops in het kader van de HT4-opleiding, zijn
beschreven in de voorwaarden, behorende bij de opleiding. Aan het deelnemen aan deze workshops kunnen geen
rechten ontleend worden om punten te verwerven ten behoeve van Licentie 4.
Gedurende de opleiding ben je, na toestemming van en onder de beschreven voorwaarden van de Licentiecommissie
en Opleidingen, (mogelijk) met dispensatie actief als trainer/coach op Eredivisie- of HandbalNLLeague-niveau.
Aanvragen voor (mogelijke) dispensatie dienen te allen tijde, met redenen omschreven, schriftelijk/per email gezonden te
worden aan l.pietersen@handbal.nl. .
Administratie licenties
Binnen de NHV-organisatie draagt Opleidingen voor de registratie van de diploma’s en certificaten. Daarnaast worden
alle behaalde licentiepunten geregistreerd door Opleidingen. De Licentiehouder zelf draagt hierbij verantwoordelijkheid
voor het doorgeven van de punten aan Opleidingen.
Aantonen bezit Licentie 4 bij wedstrijden
 Degene die in het bezit is van Licentie 4, wordt geregistreerd in Sportlink en is als zodanig herkenbaar op de digitale
ledenpas. Op het digitale wedstrijdformulier staat deze persoon ingevuld als de persoon die conform spelregel 4:2
gerechtigd is het team te coachen.
De scheidsrechters en secretaris c.q. waarnemer zien toe op naleving van artikel 4:2 en de administratieve
handelingen hierbij t.a.v. het (digitale) wedstrijdformulier.
 De scheidsrechters hebben geen rechten om de licentie te controleren, immers deze is gekoppeld aan registratie op
het (digitale) wedstrijdformulier.
Manager Competitie en Arbitrage
Onder verantwoordelijkheid van de manager Competitie en Arbitrage vindt controle plaats op een correcte
toepassing/naleving van het licentiebeleid trainers.
Verplichte formulieren
Ten behoeve van een zorgvuldige administratie staat een aantal verplichte formulieren ter beschikking.
 Trainer/coaches die in het bezit willen komen voor een Licentie 4, kunnen deze aanvragen via het formulier.
 Verenigingen met teams in de Eredivisies en HandbalNL-League dienen hun trainer/coaches voorafgaand aan het
seizoen aan te melden via het formulier.
 Indien verenigingen tijdens het seizoen mutaties hebben t.a.v. trainer/coaches dienen zij dit per omgaande te
melden via het formulier
 Alleen een vereniging kan een verzoek voor dispensatie indienen als (tijdelijk) een trainer/coach niet voldoet aan de
voorwaarden met betrekking tot het licentiebeleid Trainer/Coach via het formulier.
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Controle, toepassing bij wedstrijden en overige bestuurlijke maatregelen
Met verwijzing naar spelregel 4:2 en 4:3:
De official die het team coacht, is op het (digitaal) wedstrijdformulier aangeduid als official met de rol technisch
verantwoordelijke.
Met verwijzing naar spelregel 18:1:
De scheidsrechter c.q. de secretaris ziet er op toe dat elk team een functie Coach kent en als zodanig herkenbaar via de
digitale ledenpas. Indien de fungerende coach deze herkenning niet heeft dan maakt de scheidsrechter c.q. de secretaris
maakt hiervan melding op het wedstrijdformulier/DWF.
De wedstrijd zal gewoon doorgaan.
Bestuurlijke maatregelen betreffende het niet voldoen aan de administratieve voorwaarden coach m.b.t .
(digitaal) wedstrijdformulier
Indien een coach bij een wedstrijd blijkens het DWF niet beschikt over een geldige licentie, dan zullen de volgende
sancties van toepassing zijn en, na aangifte, opgelegd kunnen worden door de Tuchtcommissie:
Situatie 1
De coach is op de spelerspas niet herkenbaar als houder van Licentie 4.
o Aan de vereniging zal een administratieve basissanctie worden opgelegd van € 100,00.
o Bij herhaling van de overtreding gedurende het lopende seizoen wordt aan de vereniging de basissanctie opgelegd
met daarnaast een cumulatieve verhoging van € 100,00.
o Bij een volgende overtreding zal aan de vereniging de basissanctie worden opgelegd. Daarnaast zal een
cumulatieve verhoging van de sanctie aan de vereniging worden opgelegd van € 250,00 voor de 3e overtreding.
o Na een 3e overtreding wordt aangifte gedaan bij de ambtelijk secretaris Tuchtrecht, die de aangifte doorzet naar de
Tuchtcommissie. De Tuchtcommissie bepaalt de sanctie voor het (herhaaldelijk) overtreden van de administratieve
voorwaarden.
Situatie 2
Aan de coach is door het NHV tijdelijk ontheffing verleend om een team te coachen. Na het verstrijken van deze tijdelijk
ontheffing vervult de persoon alsnog de rol van coach.
De sancties zijn hierbij van toepassing als beschreven onder situatie 1.
Bestuurlijke maatregelen betreffende het niet voldoen aan de administratieve voorwaarden:
Met verwijzing naar de Voorwaarden Licentie 4 (blz. 3):
o Verenigingen dienen voorafgaand aan het seizoen een overzicht te verstrekken van de actieve trainers en coaches
bij de teams op genoemde niveaus gedurende het lopende seizoen.
Indien aan deze administratieve verplichting niet wordt voldaan, kan aan de vereniging een sanctie worden
opgelegd van € 25,00. Indien, na oplegging van de sanctie, de vereniging alsnog in gebreke blijft, wordt aangifte
gedaan bij de ambtelijk secretaris Tuchtrecht, die de aangifte doorzet naar de Tuchtcommissie.
Bezwaren:
Tegen een door Tuchtcommissie opgelegde straf/maatregel kan bij de Commissie van Beroep van het NHV bezwaar
worden aangetekend.
De Commissie van Beroep beoordeelt of de straf/maatregel volgens Licentiebeleid Eredivisie Trainer/Coach is
opgelegd.
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Berekening licentiepunten Licentie 4 (voor diploma-houders):
Je bent in het bezit van diploma Handbal Trainer 4 of gelijkwaardig (door het NHV erkend) diploma en/of EHFMasterCoach.
Licentie 4 bestaat uit een verwerving van minimaal 10 licentiepunten per (seizoens)jaar van 1 juli tot en met 30 juni.
Een mogelijk tekort aan licentiepunten dient in het daaropvolgende jaar te worden gecompenseerd.
Voor 2 jaren geldigheid Licentie 4 dien je dus minimaal 20 licentiepunten te behalen. Overtallige punten die binnen het
eerste jaar van de licentie worden behaald kunnen dus maximaal één seizoen worden meegenomen naar een volgend
seizoen.
Het behalen van licentiepunten is onderverdeeld in 4 categorieën:
A. Actief als trainer
B. Bijwonen scholingen
C. Verzorgen van scholingen/opleidingen
D. Ondersteunen kader in opleiding

A. Actief als trainer, gedurende één seizoen
Niveau:

Nationale selecties NHV

HandbalAcademies

HandbalNL League

Hoogste niveau internationale competities Europese
toplanden

Bondstrainer bij IHF/EHF-aangesloten handbalbond

Assistent trainer HandbalNL League

Eredivisies

Hoogste niveau internationale competities Europese
sub-toplanden

Technisch manager NHV RTC

Assistent trainer Eredivisie

1e divisies

2e divisies

A-jeugddivisies

Trainer RTC

Technisch manager NHV Handbalschool

Alle Hoofdklassen

Assistent trainer 1e divisie, 2e divisie of Ajeugddivisie

Trainer NHV Handbalschool

B- en C-jeugddivisies en Topklassen A-jeugd

Alle overige competitieklassen

Assistent trainer B- en C- jeugddivisie en
hoofdklasse

Toelichting:
A1
-

Punten:
6
5

Opmerking:
Per deelseizoen worden
punten naar rato toegekend.
Per deelseizoen worden
punten naar rato toegekend.

4

Per deelseizoen worden
punten naar rato toegekend.

3

Per deelseizoen worden
punten naar rato toegekend.

2

Per deelseizoen worden
punten naar rato toegekend.

A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
-

1

Toelichtingen:
Punten m.b.t. trainers in competities kunnen niet gestapeld worden. Indien je trainer bent op meerdere
competitieniveaus, dan is het hoogste niveau van toepassing. Trainers die naast clubtrainer ook actief zijn als technisch
manager of trainer bij een RTC of NHV Handbalschool kunnen de bijbehorende licentiepunten wel meetellen, met dien
verstande dat dit per seizoen samen nooit meer dan 5 punten kan zijn.
A1

A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Hoogste niveau internationale competities Europese toplanden zijn die landen die in de EHF-ranking de top-10
vormen. Deze lijst kan jaarlijks worden herzien.
Lijst mannen competities via deze link en lijst vrouwencompetities via deze link.
Hoogste niveau internationale competities Europese sub-toplanden zijn die landen die in de EHF-ranking vanaf
plaats 11 gepositioneerd zijn (zie links bij toelichting A1)
Technisch manager NHV RTC wordt te allen tijde benoemd door het NHV
A-jeugddivisies volgens de NHV competitiebenaming. Hieronder vallen niet de Topklassen
De trainer bij een RTC wordt te allen tijde benoemd door het NHV
Technisch manager NHV Handbalschool wordt te allen tijde benoemd door het NHV
De trainer bij een NHV Handbalschool wordt benoemd door het bestuur van de NHV Handbalschool en de
trainer kan aantonen dat hij/zij actief is als trainer bij een Handbalschool gedurende één seizoen.
B- en C-jeugddivisies alsmede Topklassen A-jeugd volgens de NHV competitiebenaming
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B. Bijwonen van scholingen
Niveau:

Deelname aan EHF Rinck Convention Master Coach
Licence Course/Renewal

Deelname aan cursussen, bij- en nascholingen
georganiseerd door internationale organisaties en
gericht op internationaal tophandbal

Deelname aan cursussen, bij- en nascholingen,
georganiseerd door externen, gericht op topsport,
niveau KSS 4

Deelname aan bij- en nascholingen, georganiseerd
door het NHV in het kader van de Licentie 4

Deelname aan cursussen bij- en nascholingen,
georganiseerd door externen, gericht op wedstrijdsport
generiek, niveau KSS 3

Deelname aan bij- en nascholingen, georganiseerd
door het NHV, gericht op talentontwikkeling,
kwaliteitsverbetering handbal in het algemeen

Deelname aan bij- en nascholingen, verzorgd door
externen of het NHV, gericht op specifieke thema’s
en/of doelgroepen.

Alle overige bij- en nascholingen, gericht op de
wedstrijdsport in het algemeen

Toelichting:
B1

Punten:

Bewijslast:
Door de organisatie verstrekt
bewijs van deelname
Door de organisatie verstrekt
bewijs van deelname

B2

4

B3

4

Door de organisatie verstrekt
bewijs van deelname.

B4

4

B5

3

Het NHV registreert de
deelname
Door de organisatie verstrekt
bewijs van deelname

B6

3

Het NHV registreert de
deelname

B7

2

B8

1

Door de organisatie verstrekt
bewijs van deelname/NHV
registratie
Door de organisatie verstrekt
bewijs van deelname

Toelichtingen:
B1
B2
B3

B4
B5

B6
B7

B8

Trainers in het bezit van diploma EHF Master hebben automatisch licentie 4. Deelname aan bijscholingen EHF
Master Coach in het kader van licentiebehoud betekent ook automatische verlenging van Licentie 4.
Vooraf dient de deelnemer het NHV te informeren over deelname met overlegging van het aan te bieden
programma, waarin de doelgroep duidelijk beschreven is.
De organisatie dient het programma vooraf kenbaar te maken bij het NHV met het verzoek om hier punten aan
toe te kennen in het kader van Licentie 4. Voorwaarde: alle NHV-trainers met Licentie 4 moeten op gelijke
voorwaarden aan de cursus of scholing te kunnen deelnemen
Licentiehouders worden door het NHV geïnformeerd.
De organisatie dient het programma vooraf kenbaar te maken bij het NHV met het verzoek om hier punten aan
toe te kennen in het kader van Licentie 4. Voorwaarde: alle NHV-trainers met Licentie 4 moeten op gelijke
voorwaarden aan de cursus of scholing te kunnen deelnemen
Licentiehouders worden door het NHV geïnformeerd.
De organisatie dient het programma vooraf kenbaar te maken bij het NHV met het verzoek om hier punten aan
toe te kennen in het kader van Licentie 4. Deze scholingen kunnen zowel landelijk als regionaal georganiseerd
worden, o.a. door RTO’s. Door het NHV georganiseerde activiteiten worden door het NHV gecommuniceerd met
Licentiehouders.
Alle bij- en nascholingen die niet vallen onder de hier voor genoemde situaties

Opmerking:
Alle door de externe organisaties aangeboden cursussen, bij- en nascholingen worden, met uitzondering van EHF Rinck
Convention, door het NHV beoordeeld op niveau. Voor het bijwonen van vooraf niet bij het NHV aangemelde initiatieven
kunnen door het NHV geen licentiepunten worden toegekend.
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C. Het verzorgen van scholingen/opleidingen (altijd op uitnodiging)
Niveau:

Het verzorgen van scholingen/(deel)opleidingen op
uitnodiging van de EHF en/of EHF Rinck Convention

Het verzorgen van scholingen/(deel)opleidingen op
uitnodiging van de internationale sportbonden, gericht
op topsport

Het verzorgen van scholingen, workshops en/of
(deel)opleidingen op uitnodiging van het NHV op
niveau KSS 4

Het verzorgen van scholingen, workshops en/of
(deel)opleidingen op uitnodiging van andere
sportbonden, NOC*NSF of andere
topsportorganisaties minimaal niveau KSS 4

Het verzorgen van scholingen, workshops en/of
(deel)opleidingen op uitnodiging van het NHV op
niveau KSS 3

Het verzorgen van scholingen, workshops en/of
(deel)opleidingen op uitnodiging van andere
sportbonden, NOC*NSF of andere
topsportorganisaties minimaal niveau KSS 3

Het verzorgen van scholingen, workshops en/of
(deel)opleidingen, georganiseerd door het NHV op
niveau KSS 2

Het verzorgen van scholingen, workshops en/of
(deel)opleidingen, op uitnodiging van externen, gericht
op specifieke thema’s en/of doelgroepen.

Het verzorgen van alle overige scholingen, gericht op
de (handbal)sport in het algemeen, zowel op
uitnodiging van externen als op uitnodiging van het
NHV

Het verzorgen van regionale clinics ter promotie van
handbal op uitnodiging van het NHV


Het zijn van Leercoach in een opleidingstraject HT2,
HT3 of HT4

Toelichting:
-

Punten:
5

Bewijslast:
Een door de organisatie
verstrekt bewijs
Een door de organisatie
verstrekt bewijs

-

5

C1

max 4*

Registratie NHV

C2

max 4*

Een door de organisatie
verstrekt bewijs

C3

max 3*

Registratie NHV

C4

max 3*

Een door de organisatie
verstrekt bewijs

C5

max 2*

Het NHV registreert de
deelname

C6

max 2*

Een door de organisatie
verstrekt bewijs

C7

max 2*

Een door de organisatie
verstrekt bewijs of door het
NHV geregistreerd

C8

max 2*

C8

max 4*

Een door de organisatie
verstrekt bewijs of door het
NHV geregistreerd
Registratie NHV

Toelichtingen:
C1

C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8

C9

Het NHV kan experts uitnodigen om delen van BS4/HT4-opleidingen (workshops) en/of bijscholingen in het
kader van Licentie 4 te verzorgen. Per dagdeel worden 2 punten toegekend met een maximum van 4 punten per
opleiding.
De organisatie kan experts uitnodigen om delen van KSS 4-opleidingen (workshops) en/of bijscholingen te
verzorgen. Per dagdeel worden 2 punten toegekend met een maximum van 4* punten per opleiding.
Het NHV kan experts uitnodigen om delen van BS3/HT3-opleidingen (workshops) en/of bijscholingen te verzorgen.
Per dagdeel wordt 1 punt toegekend met een maximum van 3* punten per opleiding.
De organisatie kan experts uitnodigen om delen van KSS 3-opleidingen (workshops) en/of bijscholingen te
verzorgen. Per dagdeel wordt 1 punt toegekend met een maximum van 3* punten per opleiding.
Het NHV kan experts uitnodigen om delen van HT2-opleidingen (workshops) en/of bijscholingen te verzorgen.
Per dagdeel wordt 0,5 punt toegekend met een maximum van 2* punten per opleiding.
De organisatie kan experts uitnodigen om delen van KSS 2-opleidingen (workshops) en/of bijscholingen te
verzorgen. Per dagdeel wordt 1 punt toegekend met een maximum van 2* punten per opleiding.
Het NHV of externe organisatie kan experts uitnodigen om algemene workshops en/of bijscholingen te
verzorgen. Per dagdeel wordt 1 punt toegekend met een maximum van 2* punten per opleiding.
Het NHV of externe organisatie kan experts uitnodigen om clinics ter promotie van het Handbal te verzorgen.
Per dagdeel wordt 1 punt toegekend met een maximum van 2* punten per seizoen. Uitzondering hierop zijn
clinics die worden verzorgd bij eigen vereniging. Hier worden geen licentiepunten aan toegekend.
Leercoaches binnen diverse NHV-opleidingsniveaus ondersteunen cursisten en beoordelen portfolio’s. Deze
functie is op uitnodiging van het NHV. De puntenwaardering is voor
HT2-opleiding: 2 punten per cursistengroep
HT3-opleiding: 3 punten per cursistengroep
HT4-opleiding: 4 punten per cursistengroep
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Opmerking:
Daar waar gesproken wordt over KSS-opleidingsniveaus: dit kunnen zowel technische kaderopleidingen zijn als ook
officialopleidingen en opleidingen voor opleiders!

D. Ondersteunen van kader in opleiding
Rol en niveau:

Praktijkbegeleider deelnemer Handbal Trainer 4opleiding

Toelichting:
D1

Punten:
4



Praktijkbegeleider deelnemer (Beach) Handbal Trainer
3-opleiding

D2

3



Praktijkbegeleider deelnemer (Beach) Handbal Trainer
2-opleiding

D3

2



Praktijkbegeleider deelnemer Beach- /
Bondsscheidsrechter 4-opleiding

D4

3



Praktijkbegeleider deelnemer Beach- /
Bondsscheidsrechter 3- opleiding

D5

2



Alle overige opleidingen: altijd in overleg

D6

Bewijslast:
Door cursist aangemeld in
en Trainersweb
geregistreerd
Door cursist aangemeld in
en Trainersweb
geregistreerd
Door cursist aangemeld in
en Trainersweb
geregistreerd
Door cursist aangemeld in
en Trainersweb
geregistreerd
Door cursist aangemeld in
en Trainersweb
geregistreerd

Toelichtingen:
D1

D2

D3

D4

D5

D6

Als geregistreerd Praktijkbegeleider ben je gekoppeld aan een deelnemer aan een opleiding. Indien je meerdere
deelnemers tegelijkertijd begeleidt, dan geldt dat je totaal maximaal 6 punten kunt verwerven. Het aantal punten
is gebaseerd op een opleidingsperiode. Opleidingen die een of meer seizoenperiodes overlappen geven geen
extra punten per seizoen, hetgeen betekent dat de waarderingspunten voor één seizoen ingebracht kunnen
worden.
Als geregistreerd Praktijkbegeleider ben je gekoppeld aan een deelnemer aan een opleiding. Indien je meerdere
deelnemers tegelijkertijd begeleidt, dan geldt dat je totaal maximaal 5 punten kunt verwerven. Het aantal punten
is gebaseerd op een opleidingsperiode. Opleidingen die een of meer seizoenperiodes overlappen geven geen
extra punten per seizoen, hetgeen betekent dat de waarderingspunten voor één seizoen ingebracht kunnen
worden.
Als geregistreerd Praktijkbegeleider ben je gekoppeld aan een deelnemer aan een opleiding. Indien je meerdere
deelnemers tegelijkertijd begeleidt, dan geldt dat je totaal maximaal 4 punten kunt verwerven. Het aantal punten
is gebaseerd op een opleidingsperiode. Opleidingen die een of meer seizoenperiodes overlappen geven geen
extra punten per seizoen, hetgeen betekent dat de waarderingspunten voor één seizoen ingebracht kunnen
worden.
Als geregistreerd Praktijkbegeleider ben je gekoppeld aan een deelnemer aan een opleiding. Je kunt voor één
official/koppel begeleiden punten verwerven. Het aantal punten is gebaseerd op een opleidingsperiode.
Opleidingen die een of meer seizoenperiodes overlappen geven geen extra punten per seizoen, hetgeen
betekent dat de waarderingspunten voor één seizoen ingebracht kunnen worden.
Als geregistreerd Praktijkbegeleider ben je gekoppeld aan een deelnemer aan een opleiding. Je kunt voor één
official/koppel begeleiden punten verwerven. Het aantal punten is gebaseerd op een opleidingsperiode.
Opleidingen die een of meer seizoenperiodes overlappen geven geen extra punten per seizoen, hetgeen
betekent dat de waarderingspunten voor één seizoen ingebracht kunnen worden.
Mogelijke begeleidingsrol kan gekoppeld zijn aan een nog niet benoemde opleiding, zowel binnen het NHV als
extern. De te verwerven punten worden per item beoordeeld, waarbij de KSS een basis vormt. Indien deze rol
van toepassing is dient de kandidaat-begeleider te allen tijde voorafgaand aan de rol hierover afspraken te
maken met het NHV.
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Stroomschema trainersopgave door vereniging

Opgave trainer
door vereniging
Terugmelding
aan vereniging

Nee
Melding voldoet
aan eisen
Ja

Actie

Ja
Registratie van
trainer in database

Vereniging vraagt
dispensatie
(voorzien van CV
trainer) aan

Beoordeling van CV
door Opleidingen
Terugmelding
aan vereniging
Nee

CV voldoet aan
eisen instroom
Nee
opleiding

Ja
Melding naar
trainer inschrijving
opleiding
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