Uw Account ‘Mijn VVON‘ is uitgebreid
Toevoegen van behaalde licentiepunten bij derden nu mogelijk
Mijn VVON. Ieder lid van de VVON beschikt over een persoonlijk

certificaten/documenten treft u aan onder ‘Externe bijscholingen’. Dit

account ‘Mijn VVON’. Op dit account zijn behalve uw persoonlijke

betreft zowel goedgekeurde uploads als uploads die in de wacht staan

gegevens ook opgenomen de licentiepunten die u heeft behaald via

ter goedkeuring. Uploads die in de wacht staan, herkent u aan het

bijscholingen/Webinars die u bij de VVON heeft gevolgd. U kunt deze

‘klokje’ in de kolom ‘status’.

vinden via het ‘Overzicht Licentiepunten’. Zie hieronder het menu van
‘Mijn VVON’.

Aanvragen licentie. Wanneer u een trainerslicentie wenst aan te
vragen bij de KNVB kunt u via de button ‘Download Overzicht Licen-

tiepunten’ het overzicht met de door u behaalde licentiepunten
downloaden. Deze button treft u aan onder ‘Overzicht Licentiepunten’.
Met dit gedownloade overzicht kunt u aantonen dat u hebt voldaan
aan de bijscholingsverplichting om voor een KNVB-licentie in aanmerking te komen. Uiteraard kunt u ook nog steeds uw certificaten gebruiken om aan te tonen dat u beschikt over de 15 punten die u nodig heeft
om een licentie aan te vragen.
Er zullen alleen bijscholingen/licentiepunten in de download worden
Vanaf nu heeft u ook de mogelijkheid om elders behaalde licentiepun-

opgenomen die niet ouder zijn dan maximaal 5 jaar. Gelet op het feit

ten toe te voegen aan uw persoonlijk account. Hiermee kunt u als

dat vanaf 1 juli 2019 een wijziging heeft plaatsgevonden (15 punten

VVON-lid beschikken over een compleet overzicht van de door u

elke 3 jaar) zal elke trainer-coach voor zichzelf moeten kijken welke

behaalde licentiepunten.

licentiepunten hij/zij mag gebruiken voor het aanvragen van een licentie. Hieronder 2 voorbeelden.

Uploaden certificaat. Wanneer u op de VVON website bent ingelogd met
uw e-mailadres en wachtwoord krijgt u toegang tot uw account ‘Mijn

Voorbeeld 1. Heeft u bijvoorbeeld een licentie welke is afgegeven in

VVON’. Via ‘Externe bijscholing toevoegen’ kunt u een elders gevolgde

januari 2019, dan dient u uiterlijk te verlengen in januari 2024. Wel mag

bijscholing, waaraan KNVB licentiepunten zijn toegekend, toevoegen aan

u in dit geval ook nog de licentiepunten gebruiken die u heeft behaald

uw ‘Overzicht Licentiepunten’. Dit kunt u doen door een certificaat/docu-

in oktober 2019, terwijl deze, gelet op de wijziging vanaf 1 juli 2019,

ment te uploaden welke u heeft verkregen nadat u een bijscholing/Webi-

formeel nog maar 3 jaar geldig zijn.

nar heeft gevolgd bij een externe instantie niet zijnde de VVON.
Voorbeeld 2. Beschikt u over een licentie die is afgegeven in juli 2019
Licentiepunten die u bij de KNVB heeft behaald en op uw KNVB-

(of later) dan is uw licentie nog slechts 3 jaar geldig. Bij het verlengen

account staan vermeld, dient u per bijscholing/Webinar te uploaden. U

in juli 2022 mag u dan alleen licentiepunten gebruiken die u heeft

maakt een print screen van uw KNVB-account waarbij duidelijk uw

behaald na het verstrekken van uw licentie en mogen deze niet ouder

naam en de naam van de bijscholing/Webinar zichtbaar zijn.

zijn dan 3 jaar.

Goedkeuren of afkeuren. Nadat u het certificaat/document heeft

Verstrekken van certificaten is gestopt. VVON-leden hebben een

geüpload zal deze door de VVON worden gecontroleerd. Indien het

eigen persoonlijk account waarop de behaalde licentiepunten van

certificaat/document inderdaad aantoont dat het hier gaat over een

VVON-bijscholingen automatisch worden toegevoegd/bijgeschreven.

door u persoonlijk gevolgde KNVB geaccrediteerde bijscholing/

Dit betekent eveneens dat aan VVON-leden geen certificaten meer

Webinar, dan zal de VVON goedkeuring verlenen en worden de

worden verstrekt na afloop van bijscholingen. Dat is goed voor het

bijbehorende licentiepunten aan uw ‘Overzicht Licentiepunten’

milieu, voorkomt drukte en wachttijden na afloop van bijscholingen en

toegevoegd. Na goedkeuring ontvangt u hierover een e-mail.

voorkomt eveneens dat u jarenlang certificaten moet bewaren. Kortom
een mooie toevoeging aan de service richting onze leden. Wanneer

Wanneer de VVON uw verzoek afkeurt, dan ontvangt u eveneens een

ook niet-VVON leden deelnemen aan VVON-bijscholingen, dan zal

e-mail met daarin vermeld de reden van afkeuren. Alle door u geüploade

alleen aan deze niet-leden nog een certificaat worden verstrekt.
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