
 

 

Route verlenging coachlicenties 
(versie 2017.4) 

 

 
 Wanneer een coachlicentie is verlopen, kan verlenging worden 

aangevraagd via het aanvraagformulier op de website van de NBB.  
 

 De NBB kent een accreditatielijst waarin is aangegeven welke activiteiten en/of 
bijscholingen in aanmerking komen om licentiepunten te verzamelen. Deze activiteiten en 
bijscholingen zijn verdeeld in een aantal categorieën. Om in aanmerking te komen voor 
het verlengen van een licentie, moet een coach niet alleen aan basketballspecifieke 
activiteiten hebben deelgenomen, maar ook aan tenminste één generieke activiteit (uit 
categorie 4 of 5). De accreditatielijst is te vinden in hoofdstuk 4 van het handboek 
Trainers-Coaches 

 

 Mocht een activiteit in de accreditatielijst gemist worden, neem dan contact op met de 

coördinator opleidingen van de NBB. 

 
 Om in aanmerking te komen voor verlenging dienen voldoende licentiepunten (uit de 

juiste categorieën) verzameld te zijn in de voorgaande vijf jaar. Dit geldt voor alle 
licenties afgegeven ná 30 april 2016. Voor licenties afgegeven vóór 1 mei 2016, 
geldt nog steeds de oude clinic regel. 

 
 Het aantal licentiepunten dat behaald dient te worden om deze te kunnen verlengen, 

verschilt per niveau: 
 BT3 licentie: 30 punten  
 BT4 licentie: 40 punten 

 
 De trainer/coach is zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van bewijsmateriaal 

waarmee hij kan aantonen aan de vereisten te hebben voldaan. De bewijsstukken dienen 
bij de aanvraag te worden meegestuurd. Het is dus niet nodig om (deelname)bewijzen 
voor registratie voortijdig naar de NBB te sturen/e-mailen. 
 

 Voor verlenging van de coachlicentie dient een door de Algemene Vergadering van de 
NBB vastgesteld bedrag aan administratiekosten te worden betaald. 

 
 Wanneer de verlenging wordt goedgekeurd, wordt deze verlenging van de licentie binnen 

twee weken in SportLink geregistreerd. Bij afkeuring wordt de aanvrager hier binnen twee 
weken over geïnformeerd, voorzien van de reden van afwijzing. 

 
 Als een aanvraag tot verlenging wordt afgekeurd, kan de aanvrager dispensatie 

aanvragen. Zie hiervoor hoofdstuk 5 van het handboek Trainers-Coaches 

 
 Wanneer een volgende trainersopleiding op een hoger niveau met succes wordt 

afgerond, wordt door de administratief medewerker opleidingen tevens gratis zijn nieuwe 
coachlicentie in SportLink geregistreerd. Deze is vervolgens weer vijf jaar geldig.  

http://www.basketball.nl/verenigingen-en-opleidingen/trainersopleidingen/trainer-coachlicenties/aanvraagformulier-licentie
http://www.basketball.nl/nbb-organisatie/organisatie/medewerkers

