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yonuoy ncentiepunten hebben.

Verlengen trainerslicentie

Om je trainerslicentie te kunnen verlengen dien je 15 iicentiepunten, 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 Iicentiepunten, 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 

Iicentiepunten niet meer geldig zijn! Dit betreft de Iicentiepunten 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 hel aanvraagformulier

Geldige Iicentiepunten zs

Bijscholing Geldig t/m Aantal Punten

13 punten - ingeleverde punten voor 26-01-2026 13
verlenging

26-01-2021

Webinar Joop Janssen 14-12-2020 (KNVB) 

14-12-2020

14-12-2025

Webinar Afke van de Wouw (KNVB) 

25-11-2020

25-11-2025

APPS & WEBSITES Q

https://www.knvb.nl/assist/mijn-trainerslicentie 2/6

mailto:contact@knvb.nl
mailto:contact@knvb.nl
https://www.knvb.nl/assist/mijn-trainerslicentie


25-2-2021 Mijn Trainerslicentie | KNVB

= Menu

17e Nederlands Trainerscongres 2019 17-05-2024 4
(VVON/CBV)

17-05-2019

16e Nederlands Trainerscongres 2018 11-05-2023 4
(VVON/CBV)

11-05-2018

15e Nederlands Trainerscongres 2017 21-06-2022 4
(VVON/CBV)

21-06-2017

Totaal behaald 28

Nog te behalen voor een nieuwe licentie 0

Gebruikte en verlopen licentiepunten

Bijscholing Aantal Punten

14e Nederlands Trainerscongres 2016 
(VVON/CBV)

06-05-2016
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