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BESLUIT 

Het bestuur amateurvoetbal besluit op grond van artikel 17 van het Algemeen Reglement in welke 

divisies en/of klassen een geldige trainerslicentie is benodigd voor het seizoen 2021/’22.  

De eisen zijn van toepassing op de volgende divisies en klassen: 

Veldvoetbal 

• Standaardklassen mannen zaterdag en 
zondag 

• Onder 23 competitie divisie 1  

• Onder 19 competitie divisies 1 en 2 

• Onder 17 competitie divisies 1 t/m 7 

• Onder 16 competitie divisies 1 t/m 6 

• Onder 15 competitie divisies 1 t/m 6 

• Onder 14 competitie divisie 1 (AV) 

• Vrouwen eredivisie 

• Beloften vrouwen 

• Topklasse vrouwen 

• Hoofdklasse vrouwen 

Zaalvoetbal 
• Eredivisie mannen 

• Eerste divisie mannen 

• Topklasse mannen 

• Eredivisie vrouwen 
 

 

Voor wat betreft de benodigde licentie per competitie: het besluit van het bestuur amateurvoetbal 

dienaangaande is verwerkt in de schema’s ‘Toewijzing trainerslicenties veldvoetbal seizoen 2021/’22’ 

en ‘Toewijzing trainerslicenties zaalvoetbal seizoen 2021/’22’. Deze schema’s zijn bijgevoegd en 

maken onderdeel uit van het besluit. Voor de vastgestelde klassen/divisies geldt in het seizoen 

2021/’22 een automatische controle via het digitale wedstrijdformulier.  

 

TOELICHTING 

Vooruitlopend op voorstellen tot aanpassing van artikel 17 van het Algemeen Reglement in de 

bondsvergadering in het voorjaar van 2021, willen we de clubs graag nu duidelijkheid geven over de 

competities, die onder de bevoegdheid vallen van het bestuur amateurvoetbal, waarvoor de 

verplichting geldt tot het hebben van een hoofdtrainer-coach met een geldige trainerslicentie tijdens 

het seizoen 2021/’22.    

Meer informatie over de trainerslicenties is te vinden in het Handboek competitiezaken amateurvoetbal 

en het Handboek competitiezaken zaalvoetbal. 

 

COMMUNICATIE 

Wordt gepubliceerd op KNVB.NL 

 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 

 

 

Jan Dirk van der Zee 

Directeur-bestuurder amateurvoetbal 



 

Toewijzing trainerslicenties veldvoetbal seizoen 2021/’22 

Competitie seizoen 2021/'22 Dispensatie 2021/'22* 

2e Divisie mannen UEFA - A geen 

3e Divisie mannen UEFA - A geen 

Hoofdklasse mannen  UEFA - A geen 

1e klasse mannen UEFA - A geen 

2e klasse mannen UEFA - B geen 

3e klasse mannen UEFA - B geen 

4e klasse mannen UEFA - C geen 

5e klasse mannen UEFA - C geen 

      

Onder 23 Divisie 1 UEFA - B UEFA - C 

Onder 23 Divisie 2 Toekomstig beleid** 

      

Onder 19 Divisies 1 en 2 UEFA - B UEFA - C 

Onder 19 Divisies 3 en 4 Toekomstig beleid** 

      

Onder 17 Divisies 1 en 2 UEFA - A UEFA - B 

Onder 17 Divisies 3 en 4 UEFA - B UEFA - C 

Onder 17 Divisies 5, 6 en 7 Toekomstig beleid** 

      

Onder 16 Divisies 1 en 2 UEFA - A UEFA - B 

Onder 16 Divisies 3 en 4 UEFA - B UEFA - C 

Onder 16 Divisies 5 en 6 Toekomstig beleid** 

      

Onder 15 Divisies 1 t/m 4 UEFA - B geen 

Onder 15 Divisies 5 en 6  Toekomstig beleid** 

      

Onder 14 Divisies AV 1 t/m 3 Toekomstig beleid** 

      

Onder 13 Divisies AV 1 en 2 Toekomstig beleid** 

      

Vrouwen eredivisie UEFA - A geen 

Beloften vrouwen UEFA - B geen 

Topklasse vrouwen UEFA - B geen 

Hoofdklasse vrouwen UEFA - C geen 

1e klasse vrouwen UEFA - C geen 

      
 

*Dispensatie 2021/'22 
Door de coronacrisis hebben we diverse trainersopleidingen voor trainers helaas voortijdig moeten 

beëindigen of niet kunnen opstarten. Hierdoor kunnen veel trainers niet over de juiste trainerslicentie 

beschikken om actief te zijn als hoofdtrainer-coach tijdens het seizoen 2021/’22. Om trainers te 

helpen, zijn we daarom tot de volgende dispensatiecriteria gekomen: 



 

− Voor cursisten die de cursus niet konden afronden vanwege de coronacrisis geldt dat er voor 

hen voor het gehele seizoen 2021/’22 dispensatie kan worden aangevraagd om een 

trainerslicentie te krijgen voor het niveau waarvoor ze worden opgeleid. De aanvraag moet 

worden ingediend bij de KNVB door de club waar de betreffende hoofdtrainer-coach aan de 

slag gaat in het seizoen 2021/’22.  

− V.w.b. de jeugdcompetities geldt dat in combinatie met het bovenstaande een herstructurering 

van deze competities is doorgevoerd en dat in de toewijzing van de bevoegdheden van 

hoofdtrainer-coaches aan bepaalde klassen/divisies wijzigingen zijn doorgevoerd. Ook 

hiervoor geldt dat we voor het seizoen 2021/’22 éénmalig een dispensatie willen verlenen om 

hierin de clubs tegemoet te komen.  

**Toekomstig beleid  

Iedere speler verdient in de visie van de KNVB een opgeleide hoofdtrainer-coach. Met de recente 

herstructurering van de jeugd-topcompetities wil de KNVB het licentiebeleid logisch opbouwen. Om de 

kwaliteit van deze competities te waarborgen en deze competities te blijven ontwikkelen is het van 

cruciaal belang dat clubs opgeleide hoofdtrainer-coaches aanstellen bij deze jeugd-topcompetities. 

Gelukkig is dit in veel gevallen al aan de orde, maar mogelijk op een aantal plaatsen nog niet. Dat is 

de reden dat de KNVB in bovengenoemd schema heeft aangegeven in welke jeugd-topcompetities 

een licentie-verplichting gaat gelden en in welke klassen/divisies in de toekomst een verplichting gaat 

gelden. Hierdoor kunnen de clubs zich voorbereiden op de komst van deze licentie-verplichting. 

Uiteraard zullen we tijdig communiceren wat dit precies gaat inhouden en hoe de fasering eruit komt te 

zien.  

 

 

Toewijzing trainerslicenties zaalvoetbal seizoen 2021/’22 

Functieniveau trainer-coach 

zaalvoetbal 

Behaald diploma Licentie 

Eredivisie 

 

UEFA Futsal B 

 

 

UEFA Futsal B 

Eerste divisie 

 

Trainer Coach Zaalvoetbal II 

Futsalcoach II 

Zaalvoetbalcoach II 

Trainer Coach Zaalvoetbal II 

 

Topklasse 

Eredivisie vrouwen 

 

Trainer Coach Zaalvoetbal III 

Futsalcoach II 

Trainer Coach Zaalvoetbal III 

 

 

 

 


