REGLEMENT TRAINERS EN COACHES
BEGRIPSBEPALINGEN
Bondsbestuur
: het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB)
Vereniging
: organisatie-eenheid als bedoeld in artikel 3.2 van de statuten van de NBB
Wedstrijd
: een wedstrijd als bedoeld bij artikel A.2.1 van het Algemeen
Wedstrijdreglement van de NBB
BCO
: Bonds Commissie Opleidingen (BCO) van de NBB
DEFINITIES
Artikel 1.
1.1 De NBB verstaat onder een trainer, degene die belast is met het onderrichten van een
basketballteam en/of vereniging op lichamelijk, technisch, tactisch en/of mentaal vlak,
met het doel het actief bedrijven van de basketballsport op het gewenste niveau.
1.2. De NBB verstaat onder een erkende trainer, een trainer die in het bezit is van een door
de NBB uitgegeven geldige trainersdiploma/licentie met betrekking tot de in 1.1
vermelde activiteiten.
1.3. De NBB verstaat onder een coach, degene die lid is van de NBB en als zodanig op het
wedstrijdformulier van een wedstrijd vermeld staat.
1.4. De NBB verstaat onder een erkende coach, een coach die in het bezit is van een door
de NBB uitgegeven geldige coachlicentie.
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 2
Trainers
2.1 De NBB kent voor trainers de licenties C, B/niveau 4, A/niveau 3 en JTB/niveau Voor
het verkrijgen van de onderscheiden licenties zijn de hierna vermelde diploma’s,
verklaringen en/of aantekeningen vereist:
a.
Licentie ‘C’
1.
diploma Trainer ‘C’ NBB
2.
diploma Basketball Trainer ‘C’
b.
Licentie ‘B’/niveau 4
1.
diploma Trainer ‘B’ NBB / Basketball Trainer 4 (BT4)
2.
De ALO- en CIOS-studenten die onder auspiciën van de NBB op de
ALO/CIOS hun trainer ‘B’ NBB/ Basketball Trainer 4 (BT4) diploma hebben
verkregen.
c.
Licentie ‘A’/niveau 3
1.
diploma Trainer ‘A’ NBB/Basketball Trainer 3 (BT3)
2.
diploma sportleider CIOS/ ROC met bewijs ‘differentiatie Basketball’,
behaald aan enig CIOS/ROC waarvan het opleidings- examenprogramma
erkend zijn door de NBB
3.
De ALO-, CIOS en ROC-studenten die onder auspiciën van de NBB op de
ALO/CIOS/ROC hun trainer ‘A’/ Basketball Trainer 3 (BT3) diploma hebben
verkregen.
d.
Licentie ‘JTB’/niveau 2
1.
diploma Trainer ‘JTB’ NBB/Basketball Trainer 2 (BT2)
2.2. Aan door een buitenlandse basketball organisatie c.q. opleidingsinstituut uitgegeven
licenties, diploma’s, verklaringen en/of aantekeningen waarvan ter beoordeling van de
BCO de gelijkwaardigheid aan die vermeld in 2.1 kan worden vastgesteld, kunnen op
schriftelijke aanvrage van de betrokkene, onder overlegging van de door de BCO nodig
geachte stukken, door het Bondsbestuur overeenkomstige rechten worden toegekend.
Diploma’s uit het land van herkomst worden gevraagd en bij betreffende Federatie
gecontroleerd.

Coaches
2.3. De NBB kent voor de coaches de licenties C, B/ niveau 4, A/ niveau 3, JTB/ niveau 2.
Voor het verkrijgen van de onderscheiden licenties zijn de hierna vermelde diploma’s
en/of verklaringen vereist:
a.
Licentie ‘C’
1. diploma Coach ‘C’ NBB
b.
Licentie ’B’ / niveau 4
1. diploma Coach ‘B’ NBB/ niveau 4
c.
Licentie ‘A’/ niveau 3
1. diploma Coach ‘A’ NBB/ niveau 3
d.
Licentie ‘JTB’/ niveau 2
1. diploma Coach ‘JTB’ NBB/ niveau 2
2.4. Aan door een buitenlandse basketball organisatie c.q. opleidingsinstituut uitgegeven
licenties, diploma’s, aantekeningen en/of verklaringen, waarvan ter beoordeling van de
BCO de gelijkwaardigheid aan die vermeld in 2.3 kan worden vastgesteld, kunnen, op
schriftelijke aanvrage van de betrokkene, onder overlegging van de door de BCO nodig
geachte stukken, door het Bondsbestuur overeenkomstige rechten worden toegekend.
Diploma’s uit het land van herkomst worden gevraagd en bij betreffende Federatie
gecontroleerd.
Bevoegdheden
2.6. De licenties die minimaal vereist zijn, ingedeeld naar de klassen waarin de
desbetreffende teams uitkomen c.q. het niveau waarop met selectiegroepen wordt
gewerkt, zijn:
Klassen/niveau
a. Nationale selecties
b. Rayonselecties
c. Kernselecties
d. Ere-Divisie/Promotie Divisie/Eerste Divisie senioren
e. Ere Divisie U18, U20 en U22
f. Ere Divisie U16*
g. Rayon klassen
h. Hoogste kern/regio klassen
i. Overige klassen

Categorie trainer
C
B/niveau 4
A/niveau 3
B/niveau 4
B/niveau 4
A/niveau 3*
A/niveau 3
JTB/ niveau 2
geen

Categorie coach
C
B/niveau 4
A/niveau 3
B/niveau 4
B/niveau 4
A/niveau 3*
A/niveau 3
JTB/niveau 2
geen

Na een daartoe door de betrokkene bij het bestuur van de organiserende instantie
ingediend, met redenen omkleed, schriftelijk verzoek, kan dit bestuur – de B.C.O. kan
daartoe op verzoek van de organiserende instantie adviseren – ontheffing verlenen van
deze minimumeisen.
2.7. Indien een team naar een klasse promoveert, waarvoor een hogere licentie is vereist,
kan de vereniging gedurende maximaal twee jaar telkens voor een jaar, op aanvraag
van deze vereniging, ontheffing krijgen van het bepaalde in 2.6 voor zover de trainer,
respectievelijk de coach blijft gehandhaafd. De aanvraag geldt voor de vereniging, het
betreffende team en de trainer/coach. Het kan niet zo zijn dat de vereniging na twee
jaar dezelfde dispensatie verleend wordt met een andere trainer/coach of dat de
betreffende trainer/coach dispensatie krijgt bij een andere vereniging.

LICENTIES
Artikel 3
3.1.
De licenties voor erkende trainers en voor erkende coaches zijn gekoppeld aan het
behaalde diploma en worden uitgegeven door de NBB.
3.2
Wanneer een diploma behaald wordt, wordt een daarbij behorende trainer/coach
licentie uitgereikt.
3.3.
Iedere licentie wordt slechts uitgegeven voor vijf speelseizoenen. Indien een licentie
wordt aangevraagd met het oog op een komend speelseizoen, gaat deze
vijfjaarsperiode in op 1 juli daarna. Indien een licentie wordt aangevraagd na de
aanvang van een nieuw speelseizoen, derhalve na 1 juli van enig jaar, met het oog
op het onderhavige speelseizoen, gaat deze vijfjaarsperiode in op 1 juli voorafgaande
aan de datum van aanvraag.
3.4.
Verlenging van een licentie voor een nieuwe periode van vijf jaar geschiedt door de
NBB, na een daartoe door betrokkene schriftelijk gedaan verzoek, waarbij de oude
licentie (volgens door het Bondsbestuur vast te stellen regels) dient te worden
meegezonden. Voor de verlenging van deze licentie dient een door het Bondsbestuur
vast te stellen bedrag aan administratiekosten te worden voldaan.
3.5.
De houder van een licentie dient bij adreswijziging hiervan ten spoedigste
mededeling te doen aan de NBB.
3.6.
Indien de betrokkene op basis van zijn bevoegdheden gerechtigd is tot het aanvragen
van een hogere licentie dan de op dat moment aan hem afgegeven licentie, kan de
licentie aangevraagd worden middels een bij de NBB verkrijgbaar licentieaanvraagformulier.
VERPLICHTINGEN
Artikel 4
4.1
Alle erkende coaches en alle erkende trainers dienen lid te zijn van de NBB.
4.2.
De erkende trainer en coach zijn verplicht bij de training respectievelijk wedstrijd hun
licentie te tonen aan de daartoe door de organiserende instantie aangewezen official
respectievelijk aan de hoofdscheidsrechter.
4.3.
Voor de aanvang van de competitie zijn de verenigingen met teams in de categorieën
als in 2.6.d tot en met i. omschreven, verplicht aan de organiserende instantie op te
geven, wie trainer respectievelijk coach bij het desbetreffende team zal zijn. Bij
tussentijdse verandering dient aan de organiserende instantie opgave van deze
verandering te worden gedaan, voordat de nieuwe functionarissen actief als zodanig
optreden.
4.4.
De verenigingen zijn verplicht bij de wedstrijden de naam van degene, die als coach
optreedt op het wedstrijdformulier te vermelden met, ingeval van een erkende coach,
daarbij diens licentienummer
4.5.
De erkende trainers en erkende coaches dienen aan de voor hun categorie verplicht
gestelde applicatiecursussen, zoals opgenomen in het coach-licentie reglement
binnen door het Bondsbestuur te stellen regelingen, deel te nemen. Deze
applicatiecursussen zijn daartoe door de NBB vast te stellen coachclinics en /of
coachplatforms.

CONTROLE
Artikel 5
5.1.
Bij wedstrijden dient de hoofdscheidsrechter de identiteit van de coaches te
verifiëren, aan de hand van door de coach aan hem ter beschikking gestelde licentie
of ander officieel legitimatiebewijs, alsmede het wedstrijdformulier te controleren op
de juiste invulling van de naam van degene die als coach van de ploeg optreedt, met
– ingeval van een erkende coach – daarbij zijn licentienummer.
5.2.
Indien geen vereiste licentie werd getoond, wordt daarvan door de
hoofdscheidsrechter melding gemaakt op het wedstrijdformulier. Achteraf zal door het
bestuur van de organiserende instantie aan de hand van de wedstrijdformulieren
controle op de coaching worden uitgevoerd, voor zover van toepassing met oplegging
van sancties.
SANCTIES
Artikel 6
6.1.a. Aan de licentiehouder, kunnen de aan de licentie verbonden bevoegdheden door de
Tucht- en Geschillencommissie (TGC) van de NBB en/of Commissie van Beroep
worden ontzegd, indien de houder de belangen van de NBB schaadt of heeft
geschaad. Voor zover dan niet sprake is van een strafzaak, aanhangig gemaakt op
basis van artikel A.47.1.a of b. van het Reglement Tucht- en Geschillenrechtspraak,
maakt het Bondsbestuur of het desbetreffende rayonbestuur in dat geval een
klachtzaak aanhangig door aangifte op basis van artikel A.50 van dat reglement.
6.1.b. Indien de coach, nadat de zaak aanhangig is gemaakt op grond van 6.1.a van dit
reglement, geen lid blijkt te zijn van de NBB (zodat de licentiehouder niet persoonlijk
door de TGC kan worden bestraft), wordt verwezen naar artikel 13.3 van het
reglement TGR.
6.2.
Bij overtreding van 4.2 en 4.3 kan door de organiserende instantie aan de vereniging
per overtreding een boete worden opgelegd.
6.3
Indien bij de wedstrijd geen coach aanwezig is, zal, waar tenminste een ‘A’-coach of
een ‘B’-coach aanwezig had moeten zijn, door de organiserende instantie per
overtreding een boete worden opgelegd aan de vereniging die het betreft.
6.4.1. Indien bij de wedstrijd wel een coach aanwezig is, doch deze niet bevoegd is een
team te coachen, zal door de organiserende instantie een boete worden opgelegd
aan de vereniging die het betreft.
6.4.2. Indien bij een team bij tenminste een kwart van het aantal in de competitie te spelen
wedstrijden geen coach met vereiste licentie is opgetreden, kan het team door de
organiserende instantie van verdere deelname aan die competitie worden
uitgesloten,
6.5.
Indien en zolang een licentiehouder niet voldoet aan het bepaalde in 4.5., zal zijn
licentie niet kunnen worden verlengd, noch opnieuw kunnen worden aangevraagd.
6.6
De hoogte van de verschillende boetes wordt jaarlijks door het Bondsbestuur
vastgesteld en voor aanvang van de competitie gepubliceerd.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 7
7.1.
Ingevallen waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet, beslist het
Bondsbestuur. Publicatie van de beslissing geschiedt in het officiële
mededelingenblad van de NBB.
7.2.
Het Bondsbestuur is gehouden, indien 7.1. moet worden toegepast, in de eerst
volgende Algemene Vergadering van de NBB aangepaste reglementering voor te
stellen, tenzij de in 7.1. genoemde beslissing korter dan drie maanden voor de
volgende Algemene Vergadering door het Bondsbestuur is genomen.
7.3.
De NBB verstrekt op verzoek een lijst met namen en adressen van licentiehouders.
Eventuele mutaties in deze lijst, worden in het officiële mededelingenblad van de
NBB gepubliceerd, met vermelding van nummer, categorie, naam en adres van de
houder.
7.4.
De NBB publiceert na elk examen van cursussen bedoeld in dit reglement de namen
en de adressen van de geslaagden in het officiële mededelingenblad van de NBB.
7.5
Indien de minimale eisen van 2.6 reglementair worden verzwaard, zullen verworven
rechten van coaches en trainers onder de dan vervallen minimale eisen worden
gerespecteerd, onder de verplichting als opgenomen in 4.5.
7.6
Het bondsbestuur stelt, na overleg met Bondscommissie Opleidingen, een
toetsregeling vast.
7.7.
Dit reglement kan worden gewijzigd door de Algemene Vergadering van de NBB, na
een door dit orgaan bij gewone meerderheid van stemmen genomen besluit.
Ingangsdatum
Gewijzigd
Gewijzigd
Gewijzigd
Gewijzigd
Gewijzigd
Gewijzigd
Gewijzigd
Ingangsdatum:

: 14 juni 1980
: 16 juni 1984
: 20 januari 1990
: 24 november 1990
: 19 juni 2004
: 26 november 2005
: 24 november 2007
: 13 februari 2010
: 13 februari 2010 muv * hiervoor geldt als ingangsdatum
seizoen 2010-2011

