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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

Let op! Je trainerslicentie loopt bijna af. Om je trainerslicentie te verlengen moet je
genoeg licentiepunten hebben.

Geldige licentiepunten

Bijscholing Geldig t/m Aantal Punten

Webinar ‘Differentieel leren in de
voetbalpraktijk’ (KNVB)
08-03-2021

08-03-2026 1

Webinar Coachen binnen een goed
pedagogisch leerklimaat in de onderbouw
(VVON)
18-02-2021

18-02-2026 1

Webinar ‘De visie en werkwijze van Bert van
Marwijk’ – 18-02-2021 (KNVB)
18-02-2021

18-02-2026 1
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Webinar inspiratiesessies (KNVB)
20-07-2020

20-07-2025 1

Opleiding Ruimtedruk, baldruk, etc.
(Voetbalscholing.nl)
27-06-2020

27-06-2025 4

Webinar De werkwijze in de onderbouw van
PEC Zwolle 10-6-2020 (VVON)
10-06-2020

10-06-2025 1

Webinar De voetbalacademie van PEC
Zwolle 3-6-2020 (VVON)
03-06-2020

03-06-2025 1

Trainen, spelen en coachen van de nieuwe
wedstrijdvormen, deel 1: 6 tegen 6 22-09-
2017 bij ONS Sneek (C14 Cruyff)
03-11-2017

03-11-2022 2

Totaal behaald 12

Nog te behalen voor een nieuwe licentie 3

OP- EN BIJSCHOLINGEN

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