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MIJN TRAINERSLICENTIE

Henry Kramer

UEFA B (Veld)

UEFA B (Veld)

Geldig tot: 15-10-2022

Afgiftedatum: 15-10-2019

Volgnummer: 3

Betaaldatum: 07-10-2019

Verlengen trainerslicentie

Om je trainerslicentie te kunnen verlengen dien je 15 licentiepunten, die behaald

zijn in je huidige licentieperiode, te overleggen aan de KNVB. Je kunt je

trainerslicentie niet eerder verlengen dan 3 maanden voor het aflopen van je

huidige trainerslicentie. Vul onderstaand formulier in en stuur deze naar

contact@knvb.nl. 

Verdere instructies vind je in het formulier.

Aanvragen nieuwe of verlopen trainerslicentie

Om een nieuwe of verlopen trainerslicentie aan te vragen dien je 15

licentiepunten, die niet ouder zijn dan 3 jaar, te overleggen aan de KNVB. Vul

onderstaand formulier in en stuur deze naar contact@knvb.nl.

LET OP: Wanneer je trainerslicentie is verlopen, kan het zo zijn dat sommige van

je licentiepunten niet meer geldig zijn! Dit betreft de licentiepunten die op het

moment waarop je trainerslicentie verlopen is ouder zijn dan 3 jaar.

Deze situatie kan zich alleen voordoen bij trainer-coaches die een vijfjarige

trainerslicentie hebben (ingegaan voor 1-7-2019).

Download hier het aanvraagformulier

OP- EN BIJSCHOLINGEN

De KNVB biedt diverse op- en bijscholingen
aan. Bekijk hier ons aanbod.

Je diploma’s

Je meest recente diploma

Trainer Coach II (na '88)

Afgiftedatum: 13-06-2003

Verlengen trainerslicentie

Om je trainerslicentie(s) te kunnen verlengen moet je genoeg studiepunten

hebben. Licentiepunten haal je door een bijscholing te volgen. Heb je genoeg

licentiepunten behaald? Dan kun je een nieuwe licentie aanvragen. In het

aanvraagformulier staan alle instructies. Download het aanvraagformulier

Veelgestelde vragen

Heb je nog vragen? Kijk bij de veel gestelde vragen of je antwoord ertussen

staat.

VEELGESTELDE VRAGEN

Heb je een vraag? Kijk hier of jouw antwoord
er tussen staat.

Geldige licentiepunten

Bijscholing Geldig t/m Aantal Punten

Webinar Mentale training
voor voetballers – Een
introductie voor de trainer-
coach (VVON)

25-02-2021

25-02-2024 1

Webinar Coachen binnen
een goed pedagogisch
leerklimaat in de onderbouw
(VVON)

18-02-2021

18-02-2024 1

Webinar ‘De visie en
werkwijze van Bert van
Marwijk’ – 17-02-2021
(KNVB)

17-02-2021

17-02-2024 1

Webinar Leren presteren:
trainen en leren (VVON)

27-01-2021

27-01-2024 1

Webinar Omschakeling
bepalend voor
wedstrijdresultaat (VVON)

14-12-2020

14-12-2023 1

Webinar Ontdekkend leren
voetballen m.m.v. PEC
Zwolle (VVON)

07-12-2020

07-12-2023 1

Webinar Voetbalvisie op het
middenveld als
verschilmaker (VVON)

30-11-2020

30-11-2023 1

Webinar Afke van de Wouw
(KNVB)

25-11-2020

25-11-2023 1

Webinar Voetbalvisie op
opbouw van achteruit
(VVON)

18-11-2020

18-11-2023 1

Webinar Mischa Visser
(KNVB)

29-10-2020

29-10-2023 1

Webinar inspiratiesessies
(KNVB)

20-07-2020

20-07-2023 1

Webinar Fysieke en
tactische periodisering
(VVON)

06-07-2020

06-07-2023 1

Totaal behaald 12

Nog te behalen voor een nieuwe licentie 3
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