
[Geef tekst op] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licentiebeleid NTFU 

 

Wielersportbond 
NTFU 



 
 
 

 
 

Licentiebeleid - NTFU         2 

 

*Licentiebeleid NTFU* 
 
 

Doel van het licentiebeleid 
1. Vergroten van de kwaliteit van instructeurs 
2. Vergroten van de juridische bescherming van instructeurs 
3. Versterken van de maatschappelijke positie en de concurrentiepositie van instructeurs 
4. Verkrijgen van inzicht in het aantal actieve instructeurs 

 

Uitgangspunten van het licentiesysteem 
 Licentiebeleid is een kwaliteitsmaatregel 

 Een licentie is persoonsgebonden 

 Een licentie blijft eigendom van de wieleracademie en kan tijdelijk of permanent worden ingetrokken 
 

Begrippenlijst 
Wieleracademie: Een organisatie die bestaat uit twee sportbonden te weten NTFU en KNWU, die samen opleidingen verzorgen voor 

het technische sportkader op gebied van mountainbiken en wielrennen. 
Bijscholing:  Een door de wieleracademie georganiseerde of geaccordeerde bijeenkomst die tot doel heeft de aanwezigen te 

informeren en te instrueren inzake relevante ontwikkelingen op het gebied van training en begeleiding.  
Licentie: Een persoongebonden, door de wieleracademie afgegeven document, dat de bevoegdheid aangeeft van de houder 

van de licentie en tot het geven van trainingen.  
Licentiehouder:    Het lid van de NTFU en/of KNWU dat rechtsgeldig over een licentie beschikt.  
PvB:     Een toetsmoment waarmee een trainer kan aantonen over bepaalde competenties te beschikken. 
Trainersdiploma: Een door de NTFU, KNWU of wieleracademie afgegeven bewijsstuk voor het met goed gevolg doorlopen van door de 

NTFU, KNWU of wieleracademie georganiseerde opleidingen tot trainer of begeleider. 
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*Licentiepunten* 

 
 
Licenties 
In het licentiebeleid worden 3 niveaus (2, 3 en 4) met verschillende licenties onderscheiden. De verschillende licenties worden verstrekt op basis van de 
door de aanvrager gevolgde trainersopleiding(en).  

 
Geldigheid 
Een licentie is 4 jaar geldig, gerekend vanaf de eerste dag van de maand na ontvangst diploma. De geldigheidsduur is op te vragen bij de NTFU. Een licentie 
is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Aangezien een licentiehouder lid dient te zijn van de NTFU of KNWU is een licentie alleen geldig in combinatie 
met een geldig lidmaatschapskaart van de NTFU of KNWU. Na het verlopen van de geldigheid kan de licentie worden verlengd voor een nieuwe periode van 
4 jaar. 
 

Licentieverlenging 
Om een licentie te kunnen verlengen dienen in de periode voorafgaand aan het verstrijken van de licentie voldoende licentiepunten te zijn behaald. 
Licentiepunten kunnen worden behaald door het deelnemen aan door de NTFU en/of KNWU georganiseerde of geaccordeerde bijscholingen, of door het 
volgen van opleidingen. De toekenning van licentiepunten aan opleidingsactiviteiten verloopt volgens onderstaand schema. 
  
Behalve bij de door de wieleracademie georganiseerde bijscholingen kunnen ook bij andere scholingsactiviteiten licentiepunten worden behaald. Hiertoe 
dient een bijscholing of scholingsactiviteit aan bepaalde voorwaarden te voldoen en vooraf bij de afdeling opleidingen van de wieleracademie aangevraagd 
te zijn.  
De afdeling opleidingen van de wieleracademie bericht de aanvrager of de bijscholing met een licentiepunt wordt gehonoreerd. Indien een bijscholing 
korter dan 2,5 uur (per dag) duurt dan komt de bijscholing niet in aanmerking voor een licentiepunt.  
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Voorwaarden licentieverlenging: 
 Lid zijn van de NTFU en/of KNWU 

 Geldig e-mailadres dat ook bekend is bij de bond 

 Te beschikken over voldoende licentiepunten om verlengen te rechtvaardigen en die behaald dienen te zijn in de periode na afgifte van de 
aflopende licentie. 

 De verantwoordelijkheid van het verlengen van de licentie ligt bij de licentiehouder. De afdeling opleidingen van de wieleracademie stuurt 
vooraf een e-mail bericht over het verlopen van de licentie. 

 
Trainer op niveau 2 Voor de verlenging van een licentie niveau 2 dienen in 4 jaar acht (8) licentiepunten te zijn behaald. Dit mogen zowel 

licentiepunten op niveau 2 als op niveau 3 zijn. 
Trainer op niveau 3 Voor verlenging van een licentie op niveau 3 dienen in vier jaar twaalf (12) licentiepunten te zijn behaald. Dit mogen zowel 

licentiepunten op niveau 3 als op niveau 4 zijn. 
Trainer op niveau 4 Voor verlenging van een licentie op niveau 4 dienen in vier jaar twaalf (12) licentiepunten te zijn behaald. Dit dienen 

minimaal vier (4) licentiepunten op niveau 4 te zijn en mag aangevuld worden met niveau 3 licentiepunten. 

Indien een trainer licenties op meerdere niveaus heeft, dient alleen voor de hoogste licentie de benodigde licentiepunten te worden behaald om alle 

licenties te kunnen verlengen.  

Indien binnen de reguliere looptijd van de licentie onvoldoende licentiepunten zijn behaald, of niet voldoende licentiepunten van het juiste niveau, vervalt 

de licentie. Vanaf dat moment komt de licentiehouder niet meer in aanmerking voor de rechten en voordelen die aan een licentie van de 

NTFU/wieleracademie zijn verbonden. Om opnieuw in het bezit te komen van een licentie kan een voormalige licentiehouder eenmalig een voorwaardelijke 

licentie aanvragen. Alle tot dan toe behaalde punten vervallen. Met een voorwaardelijke licentie dien je twee (2) keer zoveel licentiepunten te behalen als 

bij een “normale” licentie in dezelfde tijd vier (4) jaar. 

Indien de houder van een voorwaardelijke licentie binnen de reguliere looptijd van de licentie niet het vereiste aantal licentiepunten heeft behaald, vervalt 
de voorwaardelijke licentie. Op dat moment kan men alleen nog in het bezit van een licentie komen door het diploma van een trainerscursus van de 
wieleracademie te behalen.  
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Intrekken licentie 
De wieleracademie behoudt zicht het recht voor een licentiehouder zijn of haar licentie te ontnemen indien: 

- de licentiehouder door gedrag, handelen of uitlatingen de normen en waarden van de NTFU/wieleracademie misbruikt. 
- de licentiehouder de licentie door een ander laat benutten.  
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*Overzicht licentiepunten* 
 
 

 

  

Activiteit Aantal keren op te voeren Welk bewijs moet je aanleveren 

Volledige opleiding Wieleracademie     Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Module opleiding op niveau 2 wieleracademie Maximaal 1 keer Diploma 3 punten     

Module opleiding op niveau 3 wieleracademie Maximaal 1 keer Diploma   3 punten   

Module opleiding op niveau 4 wieleracademie Maximaal 1 keer Diploma     3 punten 

Volledige opleiding niveau 3 wieleracademie Maximaal 1 keer Diploma 8 punten     

Volledige opleiding niveau 4 wieleracademie Maximaal 1 keer Diploma   12 punten   

         

1 daagse bijscholing niveau 3 één dagdeel wieleracademie Onbeperkt Bewijs van deelname 1 punt 1 punt 1 punt 

1 daagse bijscholing niveau 3 tweedagdelen wieleracademie Onbeperkt Bewijs van deelname 2 punten 2 punten 2 punten 

1 daagse bijscholing niveau 4 één dagdeel wieleracademie Onbeperkt Bewijs van deelname   1 punt 1 punt 

1 daagse bijscholing niveau 4 tweedagdelen wieleracademie Onbeperkt Bewijs van deelname   2 punten 2 punten 

Meerdaagse bijscholing vier dagdelen wieleracademie Onbeperkt Bewijs van deelname 4 punten 4 punten 4 punten 

            

KNWU projecten        

Topsportclinic 1 dagdeel Maximaal 1 keer Bewijs van deelname 1 punt 1 punt 1 punt 

Topsportclinic 2 dagdelen Maximaal 1 keer Bewijs van deelname 2 punten 2 punten 2 punten 

            

NTFU Projecten        

Draaien Start2Bike project Maximaal 1 keer per licentie Bewijs van inschrijving 4 punten 4 punten   

Organiseren toertocht Maximaal 1 keer  per licentie Bewijs middels een draaiboek 2 punten 2 punten   

Structureel training geven binnen een vereniging Maximaal 1 keer  per licentie Overeenkomst vereniging/bestuur 6 punten 6 punten   

NTFU Congres Onbeperkt Bewijs van inschrijving 2 punten 2 punten 2 punten 

Dag van de wielersport Onbeperkt Bewijs van inschrijving 2 punten 2 punten 2 punten 
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Praktijkbegeleider Aantal keren op te voeren Welk bewijs moet je aanleveren Niveau 2 Niveau 3  Niveau 4 

Scholingsdag voor praktijkbegeleiders Maximaal 1 keer per jaar Bewijs van inschrijving 1 punt 1 punt 1 punt 

Praktijkbegeleider aanwezig eerste cursusdag opleiding niv. 3 Maximaal 1 keer per jaar Bewijs van deelname 1 punt 1 punt 1 punt 

Praktijkbegeleider aanwezig evaluatie/terugkomdag opleiding niv. 3 Maximaal 1 keer per jaar Bewijs van deelname 1 punt 1 punt 1 punt 

            

EHBsO        

EHBsO via sportgeneeskunde Nederland (2 dagdelen) Maximaal 1 keer Bewijs van deelname 2 punten 2 punten 2 punten 

Herhaling EHBsO via sportgeneeskunde Nederland (2 dagdelen) Onbeperkt Certificaat 1 punt 1 punt 1 punt 

Medic First Aid (MFA), BHV of EHBO cursus volgen Onbeperkt Certificaat 1 punt 1 punt 1 punt 

            

Academie voor sportkader        

Cursus praktijkbegeleider (2dagdelen) Maximaal 1 keer Certificaat   3 punten  3 punten  

Workshop niveau 3 overbelastingblessures** Maximaal 1 keer Certificaat       

Workshop niveau 4 overbelasting en overtraining** Maximaal 1 keer Certificaat       

Workshop doping niveau 4 (1 dagdeel)** Maximaal 1 keer Certificaat   1 punt   1 punt  

Traject sportief coachen (2 dagdelen) Maximaal 1 keer Certificaat  2 punten 2 punten    

Traject coach de coach (2 dagdelen) Maximaal 1 keer Certificaat  2 punten 2 punten    

Workshop preventieve seksuele intimidatie (1 dagdeel) Maximaal 1 keer Certificaat  1 punt  1 punt     

Workshop coachen en trainen van 6-12 jarige (4 dagdelen) Maximaal 1 keer Certificaat 3 punten 3 punten    

Workshop coachen en trainen van pubers (4 dagdelen) Maximaal 1 keer Certificaat 3 punten  3 punten    

Wordshop er valt meer te winnen, coachen op sociaal gedrag (4 dagdelen) Maximaal 1 keer Certificaat  3 punten  3 punten    

Leertraject doping** Maximaal 1 keer Certificaat       

Mentale weerbaarheid voor trainers/coaches (3 dagdelen) Maximaal 1 keer Certificaat  2 punten 2 punten    
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NL Coach Aantal keren op te voeren Welk bewijs moet je aanleveren Niveau 2 Niveau 3  Niveau 4 

Coachdag vanaf 2014 (per dagdeel) Onbeperkt Bewijs van Deelname      1 punt 

Coaches on tour vanaf 2014 (per dagdeel)  Onbeperkt Bewijs van Deelname      1 punt 

Coach congres NL coach (per dagdeel) Onbeperkt Bewijs van Deelname 1 punt  1 punt 1 punt 

Leergang Action types (6 dagen) Maximaal 1 keer Bewijs van Deelname       

Lidmaatschap NL coach  Maximaal 1 keer Bewijs van lidmaatschap 1 punt  1 punt 1 punt  

Cursus visualiseren (1 dagdeel) Maximaal 1 keer Certificaat 1 punt   1 punt     

Cursus basisvaardigheden Mental Coaching (3 dagdelen) Maximaal 1 keer Certificaat 2 punten   2 punten   

Leergang leiderschap en teambuilding (4 dagen) Maximaal 1 keer Certificaat 3 punten 3 punten    

Cursus Praktisch trainen en coachen m.b.v. Action type (4 dagen) Maximaal 1 keer Certificaat 3 punten   3 punten   

Cursus krachttraining (dagdelen) Maximaal 1 keer Certificaat 1 punt   1 punt     

Cursus mentale coaching gericht op individuele sporters (4 dagdelen) Maximaal 1 keer Certificaat 3 punten  3 punten    

Cursus mens gericht coachen (3 dagdelen) Maximaal 1 keer Certificaat  3 punten 3 punten    

Cursus mentale wedstrijdvoorbereiding (2 dagdelen)  Maximaal 1 keer Certificaat  2 punten  2 punten   

Cursus coachen op concentratie met inzicht in de rol van temparament (4 dagdelen) Maximaal 1 keer Certificaat 3 punten  3 punten    

Cursus snelheid (2 dagdelen) Maximaal 1 keer Certificaat 2 punten  2 punten    

Cursus Talentontwikkeling (3 dagdelen) Maximaal 1 keer Certificaat 2 punten   2 punten   

            

NOC*NSF           

Opleiding mastercoach in sports Maximaal 1 keer Bewijs van Deelname     5 punten  

            

Vlaamse bond           

R.e.s.p.e.c.t. in je sportclub (1 dagdeel) Maximaal 1 keer Bewijs van Deelname  1 punt 1 punt    

Interne en externe communicatie (1 dagdeel) Maximaal 1 keer Bewijs van Deelname  1 punt 1 punt    

Symposium Topsport (2 dagdelen) Maximaal 1 keer Bewijs van Deelname   1 punt  1 punt 
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Extern Aantal keren op te voeren Welk bewijs moet je aanleveren Niveau 2 Niveau 3  Niveau 4 

Trainer/coachschap, technische commissie of vrijwilligersfunctie bij een vereniging Maximaal 2 keer Overeenkomst/verklaring bestuur   2 punten   2 punten 

Opleiding PABO, CIOS of ALO (afgerond in de afgelopen 4 jaar) Maximaal 1 keer Diploma  4 punten 4 punten  4 punten  

Cursus sportmassage, tapen, bandageren (behaald in de afgelopen 4 jaar) Maximaal 1 keer Diploma      4 punten 

Cursus sportpsychologie (afgerond in de afgelopen 4 jaar) Maximaal 1 keer Certificaat 3 punten  3 punten 3 punten 

Studie master sportfysiologie (afgerond in de afgelopen 4 jaar) Maximaal 1 keer Diploma  4 punten 4 punten  4 punten  

HBO Fysiotherapie (afgerond in de afgelopen 4 jaar) Maximaal 1 keer Diploma  4 punten 4 punten  4 punten  

Leergang vakbekwaam bewegingsonderwijs post-HBO (afgerond in de afgelopen 4 jaar) Maximaal 1 keer Diploma  2 punten 2 punten  2 punten  

Theater positief coachen (vrijwilliger of ouders) Maximaal 1 keer Bewijs van inschrijving  1 punt 1 punt  1 punt 

3 workshops positief coachen (door stichting Positief coachen) Maximaal 1 keer Overeenkomst/verklaring bestuur    2 punten   

1 of 2 workshop Positief coachen (door stichting Positief coachen) Maximaal 1 keer Overeenkomst/verklaring bestuur    1 punt   

Praktijkbegeleider ALO / CIOS / ROC student Maximaal 1 keer Bevestiging onderwijsinstelling  2 punten 2 punten   

            

*Andere scholing/activiteiten/publicaties ter beoordeling aan de toetsingscommissie. 
 

Bezwaar en Toetsingscommissie 
Tegen besluiten genomen op basis van de inhoud van dit licentiereglement kan bezwaar worden gemaakt bij de toetsingscommissie van de NTFU of KNWU. 
Jos van Schijndel (Beleidsmedewerker NTFU)& Margo de Vries (Coördinator kader opleidingen KNWU). 
 

 

 


