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Inleiding  
 
In 2001 heeft de Atletiekunie, in samenwerking met Hardlooptrainers Nederland (de vroegere ALV), 
een licentiesysteem ontwikkeld. Vanaf 2002 is het mogelijk dat atletiektrainers en looptrainers, op 
bepaalde voorwaarden in het bezit komen van een trainerslicentie. Het licentiesysteem is bedoeld als 
kwaliteitsimpuls voor het sporttechnisch aanbod zoals dat bij atletiekverenigingen en loopgroepen 
wordt aangeboden.  
Vanaf 1 januari 2011 hebben de KWBN en de Atletiekunie een gezamenlijk licentiereglement. Dit 
reglement is gebaseerd op publicatie 605 NOC*NSF Kwalificatie Structuur Sport (KSS) 2003 en 
publicatie 604 NOC*NSF Beroepscompetentieprofielen Sportleiders.  
Voor de leesbaarheid wordt in dit reglement in plaats van instructeurs, wandelsportleiders, 
begeleiders, looptrainers, GPS instructeurs gesproken over trainers, tenzij uitdrukkelijk anders wordt 
bedoeld en specifieke benaming gewenst is. In het aanvullende deel. Specifiek bedoeld voor trainers 
van de KWBN, wordt de verzamelnaam wandelsportleider gebruikt.  
 
 
Doel van het licentiesysteem  
 
De invoering van het licentiesysteem dient verschillende doelen:  

 het vergroten van de kwaliteit van het sportaanbod van verenigingen als gevolg van de 
toenemende kwaliteit van het trainerskorps;  

 het realiseren van een kwaliteitsverbetering van het trainerskorps van de Atletiekunie en de KWBN 
door middel van het systeem waarbij trainers met regelmaat bijscholingen dienen te volgen om hun 
licentie te behouden;  

 het ondersteunen en stimuleren van gelicentieerde trainers die door het afnemen van licenties een 
inspanning verrichten in de kwaliteitsbevordering van het trainingstechnisch aanbod van 
verenigingen;  

 het vergroten van de juridische bescherming van verenigingen, trainers en verenigingsleden in 
geval van schadeclaims bij blessures of ongevallen;  

 het versterken van de maatschappelijke positie én de concurrentiepositie van trainers en atletiek- 
en wandelverenigingen en aangesloten loopgroepen;  

 het verkrijgen van inzicht in de aantallen daadwerkelijk actieve trainers in verenigingsverband en 
de duur van de actieve periode van licentiehouders.  

 
 
Uitgangspunten van het licentiesysteem  
 

 De Atletiekunie en de KWBN dragen een morele verantwoordelijkheid voor het welzijn en de 
veiligheid van haar verenigingsleden. Door middel van de invoering van een licentiesysteem voor 
trainers wordt getracht een bijdrage te leveren aan de kwalitatieve verhoging van het 
sporttechnisch aanbod, en daarmee aan het welzijn en de veiligheid van de leden.  

 Hardlooptrainers Nederland is een vereniging opgericht ter behartiging van de belangen van (loop-) 
trainers, en is als zodanig voorstander van een licentiesysteem voor trainers;  

 Het licentiebeleid zoals door Atletiekunie en KWBN wordt uitgevoerd is bedoeld als kwaliteits-
maatregel, en niet als sanctiebeleid;  

 Een licentie wordt in principe afgegeven op basis van een trainingsbevoegdheid, verkregen via een 
technische opleiding van de Atletiekunie of van de KWBN of gelijkwaardige scholing. Een licentie is 
derhalve persoonsgebonden, en niet verenigingsgebonden; 

 Een licentie blijft eigendom van de Atletiekunie en de KWBN en kan door de Atletiekunie of KWBN, 
indien daartoe aanleiding bestaat, tijdelijk of permanent worden ingetrokken.  

 

Het Licentiesysteem van de Atletiekunie 
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Het licentiesysteem wordt voortdurend uitgebreid en verbeterd. Dit is de reden dat de actuele versie 
op de site van de Atletiekunie wordt getoond.  
Voor opmerkingen en aanvullingen op dit reglement die kunnen leiden tot verbetering houden wij ons 
van harte aanbevolen.  
 
Atletiekunie en KWBN  
 
 
Licentiereglement 
 
Artikel 1. – Begrippen – 
 
Atletiekunie  
De Atletiekunie, zijnde de unie van atletiekverenigingen en loopgroepen en belangenbehartiger van de 
atletiek in de breedste zin des woords. 
 
Bijscholing  
Een door de Atletiekunie en/of KWBN georganiseerde of geaccordeerde bijeenkomst die tot doel heeft 
de aanwezigen te informeren en te instrueren inzake relevante ontwikkelingen op het gebied van 
training en begeleiding. Door de Atletiekunie en/of KWBN georganiseerde bijscholingen worden al 
naar gelang de diepgang van de stof en de beoogde doelgroep ingedeeld op niveau 3 of niveau 4. 
 
Hardlooptrainers Nederland 
Hardlooptrainers Nederland (de vroegere ALV), zijnde de belangenorganisatie van loop- en 
atletiektrainers in Nederland.  
 
Inspiratiesessie 
Een door de Atletiekunie en/of KWBN georganiseerde of geaccordeerde bijeenkomst die tot doel heeft 
de aanwezigen te informeren, te enthousiasmeren en nieuwe handvatten te bieden op het gebied van 
training geven en begeleiding. Door de Atletiekunie en/of KWBN georganiseerde inspiratiesessies 
worden ingedeeld op niveau 3.  
 
KWBN  
De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN), zijnde de bond die de wandelsport in al haar 
verschijningsvormen bevordert en tevens de (wandel) belangen behartigt van haar leden in de 
breedste zin des woords. 
 
Licentie  
Een persoonsgebonden, door de Atletiekunie afgegeven document, dat de bevoegdheid aangeeft van 
de houder van de licentie tot het geven van training.  
 
Licentiehouder  
Het lid van de Atletiekunie (verenigingslid, lid van een aangesloten loopgroep) of van de KWBN dat 
rechtsgeldig over een licentie beschikt.  
 
Lijst geaccrediteerde opleidingen 
Bijlage bij dit licentiereglement waarop alle geaccrediteerde opleidingen worden aangeduid. 
 
Opleiding accrediteren 
Alleen opleidingen die voldoen aan de eisen van de Kwalificatiestructuur voor de Sport of de landelijke 
kwalificaties MBO Sport en Bewegen kunnen worden geaccrediteerd. Het overleggen van de 
goedkeuring door het Ministerie van VWS of het Ministerie van OC&W is daarbij een eis. 
Organisaties die opleidingen willen accrediteren, kunnen daartoe een aanvraag indienen bij de 
Atletiekunie en/of KWBN. De Atletiekunie en/of KWBN geeft uiterlijk binnen twee maanden na een 
gedocumenteerde aanvraag uitsluitsel over het niveau waarop de opleiding kan worden 
geaccrediteerd, welke aanvullende sportspecifieke bijscholing vereist is en het aantal te behalen 
punten voor het licentiesysteem. 
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Proeve van Bekwaamheid 
Een toetsmoment waarmee een trainer kan aantonen over bepaalde competenties te beschikken. 
 
Trainersdiploma  
Een door de Atletiekunie of KWBN afgegeven bewijsstuk voor het met goed gevolg doorlopen van een 
door de Atletiekunie of KWBN georganiseerde opleiding tot trainer of begeleider. 
 
Artikel 2 – Licenties –  
 
2.1 In het Licentiesysteem worden 4 niveaus (niveau 2, 3, 4 en 5) met verschillende licenties 

onderscheiden. Niveau 1 wordt in een apart bijlage toegelicht. De verschillende licenties worden 
verstrekt op basis van de door de aanvrager gevolgde trainersopleiding(en).  
Bijvoorbeeld: licentie niveau 3. Jeugdatletiekleider kan worden verstrekt op basis van het diploma 
Jeugdatletiekleider oude stijl (= inclusief examen), dan wel nieuwe stijl (het gevolgd hebben van 
vier modules).  

 
In onderstaand overzicht worden in de linker kolom de verschillende licenties weergegeven, in de 
rechter kolom worden de voor die licentie benodigde trainersdiploma’s of certificaten vermeld.  
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Nr.  Trainerslicentie Te verstrekken op basis van (geaccrediteerde) 
opleiding 

  Licentie niveau 2 Atletiek en loopsport  

1. Jeugdatletiektrainer 2  Diploma Jeugdatletiektrainer 2 

2. Looptrainer 2  Diploma Looptrainer 2 

   

 Licentie niveau 3 Atletiek en loopsport 

   Diploma Atletiektrainer 3  

1. Atletiektrainer  Diploma Atletiektrainer 

     Diploma Atletiektrainer (t/m 1989) 

     Diploma ALO 

     Diploma CIOS met keuzevak atletiek 

2. Jeugdatletiekleider  Diploma Jeugdatletiekleider (op basis van 4 modules) 

     Diploma JAL (oude stijl, inclusief examen) 

3. Trainer Loopgroepen  Diploma Trainer Loopgroepen (TLG) 

     Diploma Recreatie-Atletiekleider (t/m 1986) 

     Diploma CIOS met kleinkeuzevak loop- en/of conditietrainer 

4. Veteranentrainer  Applicatiemodule Veteranentrainer 

5. Atletiektrainer 3  Diploma Atletiektrainer 3 

6.  Basis Baanatletiektrainer 3  Diploma Basis Baanatletiektrainer 3 

7.  Basis Looptrainer 3  Diploma Basis Looptrainer 3 

8. Juniorenatletiektrainer 3  Diploma Juniorenatletiektrainer 3 

9. Looptrainer 3  Diploma Looptrainer 3 

10.  Pupillenatletiektrainer 3  Diploma Pupillenatletiektrainer 3 

   

  Licentie niveau 4 Atletiek en loopsport 

1. Trainer-coach B  Diploma Trainer-coach B 

2.. Mentale training & Begeleiding  Certificaat Mentale Training & Begeleiding 

3. Midden/Lang  Diploma specialisatie mila baan of weg/veld 

     Diploma specialisatie midden/lang en steeple chase 

    
 Certificaten van de modules midden en lang van oude specialisaties 

Mi-La 

4.  Prestatie Baanatletiektrainer 4  Diploma Prestatie Baanatletiektrainer 4 

5.  Prestatie Looptrainer 4  Diploma Prestatie Looptrainer 4 

6. Springen 
 Certificaten van 2 modules van de specialisatie Springen (incl. 

examen) 

7. Sprint/horden  Diploma specialisatie Sprint/horden 

8. Steeple chase  Certificaat Steeple chase 

9. Werpen  Certficaten van 2 modules van de specialisatie Werpen (incl. examen) 

10. Meerkamptrainer 4  Diploma Meerkamptrainer 4 

11. MiLatrainer 4  Diploma MiLatrainer 4 

12. Springtrainer 4  Diploma Springtrainer 4 

13. Sprint/hordentrainer 4  Diploma Sprint/hordentrainer 4 

14. Werptrainer 4  Diploma Werptrainer 4 

   

  Licentie niveau 5 Atletiek en loopsport 

1.  Topsportcoaching  Diploma Topsportcoaching 

2. Topcoach 5  Diploma Topcoach 5 
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  Licentie niveau 2 Wandelsport  

1. Allround Wandel Instructeur 2  Diploma Allround Wandelsport Instructeur 2 

   

  Licentie niveau 3 Wandelsport  

1. Allround Wandelsport Instructeur 3  Diploma Allround Wandelsport instructeur 3 

2.  Nordic Walkingtrainer 3  Diploma Nordic Walkingtrainer 3 

3. Trainer Nordic Walking  Applicatiemodule Trainer Nordic Walking 

4.  Trainer Sportief Wandelen  Diploma Trainer Sportief Wandelen 

   
 Diploma TLG of gelijkwaardig met applicatiemodule Sportief 

Wandelen 

   

 
2.2 Personen die meerdere opleidingen hebben gevolgd kunnen meerdere licenties tegelijk 

aanvragen, waarbij slechts eenmaal licentiekosten in rekening worden gebracht. 
 
 
Artikel 3 – Geldigheid van licenties –  
 
Een licentie is vier jaar geldig. De geldigheidsperiode staat op de licentiekaart vermeld. Een licentie is 
persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Aangezien een licentiehouder lid dient te zijn van de 
Atletiekunie of KWBN is een licentie alleen geldig in combinatie met een geldig lidmaatschap van de 
Atletiekunie of de KWBN. 
 
 
Artikel 4 – Aanvragen van een eerste licentie –  
 
4.1  Om in aanmerking te komen voor een eerste trainerslicentie dient men:  

 lid te zijn van de Atletiekunie via een aangesloten atletiekvereniging of loopgroep of de KWBN;  

 te beschikken over het juiste diploma;  

 een digitale aanvraag te doen, en indien nodig met scans of kopieën van het van toepassing 
zijnde diploma of diploma's;  

 de bijkomende kosten worden voldaan middels een iDEAL betaling. De kosten van de 
trainerslicentie vind je op de website van de Atletiekunie of de KWBN.   

 Kennis te hebben genomen van de 'Beroepscodes voor trainers'. Deze is na te lezen op de 
website.  

  
4.2 Met ingang van 1 januari 2004 kan alleen op basis van een diploma die niet ouder is dan 

maximaal twee jaar een licentie aangevraagd worden. (zie 4.1). Indien het diploma op het 
moment van aanvragen van de licentie langer dan twee jaar geleden is behaald, wordt een 
voorwaardelijke licentie afgegeven. Een voorwaardelijke licentie kan na vier jaar worden omgezet 
in een definitieve licentie als in de betreffende vier jaar het dubbele aantal licentiepunten zijn 
behaald.  

 
 
Artikel 5 – Licentiepunten – 
 
5.1  Na het verlopen van de geldigheid kan de licentie worden verlengd voor een nieuwe periode van 

vier jaar. Om een licentie te kunnen verlengen dienen in de periode voorafgaand aan het 
verstrijken van de licentie voldoende licentiepunten te zijn behaald. Licentiepunten kunnen 
worden behaald door het deelnemen aan door de Atletiekunie of KWBN georganiseerde of 
geaccordeerde bijscholingen, of door het volgen van opleidingen.  

 
5.2  De door de Atletiekunie of KWBN georganiseerde of geaccordeerde bijscholingen en 

inspiratiesessies worden ingedeeld op niveau 3 of op niveau 4. De licentiepunten die door 
deelname aan deze bijscholingen kunnen worden behaald worden eveneens onderscheiden in 
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niveau 3 en niveau 4 licentiepunten. Voor licentiehouders van niveau 2 geldt dat zij ook 
bijscholingen van niveau 3 dienen te volgen.  

 
5.3  De toekenning van licentiepunten aan opleidingsactiviteiten verloopt volgens onderstaand 

overzicht.  
 
5.4 Behalve bij de door de Atletiekunie of KWBN georganiseerde bijscholingen kunnen ook bij andere 

organisaties licentiepunten worden behaald. Hiertoe dient een scholingsactiviteit aan bepaalde 
voorwaarden te voldoen en vooraf bij de afdeling opleidingen van de Atletiekunie aangevraagd te 
zijn. Indien een aanvraag niet vooraf wordt ingediend geldt dat bij indiening deze nog in 
behandeling wordt genomen tot uiterlijk 6 maanden na de bijscholing. Het gebruik van het 
Aanvraagformulier voor externe licentiepunten is verplicht. Betreft het een bijscholing voor een 
wandelsportleider dan kan de aanvraag worden ingediend bij de KWBN. De afdeling opleidingen 
van de Atletiekunie bericht de aanvrager of de bijscholing eventueel met een licentiepunt wordt 
gehonoreerd. Indien een bijscholing korter dan 2½ uur (per dag) duurt dan komt de bijscholing niet 
in aanmerking voor een licentiepunt. Het is niet mogelijk om een bijscholing die langer dan 6 
maanden geleden gevolgd is, nog op te voeren voor een licentie. 

 

Activiteit Licentiepunten 
  Niveau 3 Niveau 4 

Volledige opleiding niveau 2 (met diploma) 8 punten   

Eén competentie (1 PvB) niveau 2 3 punten   

    

Volledige opleiding niveau 3 ((AT3, JAT3, LT3 en PAT3) 12 punten   

Volledige opleiding niveau 3 (BBAT3 en BLT3)  8 punten  

Eén competentie (1 PvB) niveau 3 4 punten   

Allround Wandelsport Instructeur 3 – volledige opleiding 8 punten  

    

Volledige opleiding niveau 4   12 punten 

Volledige opleiding niveau 4 (PBAT4 en PLT4)  4 punten 

    

Looptrainersdag / Dag van de Atletiek / WandelTrainersDag  max. 4 punten   

Trainerscongres van de Atletiekunie (afhankelijk van het 
programma)  

  max. 6 punten 

Eendaagse bijscholing niveau 3 – 1 dagdeel  2 punten  

Eendaagse bijscholing niveau 3 – 2 dagdelen  4 punten   

Eendaagse inspiratiesessie niveau 3 – 1 dagdeel  1 punt  

Eendaagse inspiratiesessie niveau 3 – 2 dagdelen  2 punten   

Eendaagse bijscholing niveau 4 – 1 dagdeel   2 punten 

Eendaagse bijscholing niveau 4 – 2 dagdelen   4 punten  

Meerdaagse bijscholing MiLa 8 punten   

N.K.S. Train de trainer – 1 dagdeel  2 punten   

N.K.S. Train de trainer – 2 dagdelen  4 punten  

EHBO diploma / diploma Reanimatie (eenmalig)  4 punten   

Topsportclinic (bijscholing o.l.v. vooraanstaand atleet) - 1 dagdeel  2 punten  

Topsportclinic (bijscholing o.l.v. vooraanstaand atleet) – 2 
dagdelen  

 4 punten 

Eendaagse bijscholing Hardlooptrainers Nederland – 1 dagdeel  2 punten  

Eendaagse bijscholing Hardlooptrainers Nederland – 2 dagdelen  4 punten   

Eendaags congres of symposium Hardlooptrainers Nederland – 2 
dagdelen 

 4 punten  
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Scholingsdag voor praktijkbegeleiders vanaf 1-1-2011 *) 1 punt   

Kwalificatie praktijkbegeleider (diploma Academie voor 
Sportkader) vanaf 1-1-2011*) 

3 punten   

   

Praktijkbegeleider aanwezig bij 1e workshops (2 dagdelen) niveau 
3 opleiding **) 

4 punten   

Praktijkbegeleider aanwezig bij evaluatie- of terugkomdag ***) max. 4 punten  

   

 
KWBN: Licentiehouders niveau 1 hebben andere verplichtingen dan het halen van licentiepunten (zie bijlage) 
 

 

 
*) Praktijkbegeleiders ontvangen voor de scholing voor praktijkbegeleider én het behalen van het certificaat 
'Praktijkbegeleider in de Sport' van de Academie voor Sportkader 4 licentiepunten. Vóór 1 januari 2011 was er 
een andere verdeling, maar de praktijkbegeleider ontvangt voor beide onderdelen samen altijd 4 licentiepunten. 
 

 

 
**) Praktijkbegeleiders ontvangen voor deelname aan de 1e workshop van opleidingen op niveau 3 maximaal 4 
licentiepunten per kalenderjaar. 
 

 

 
***) Afhankelijk van het programma worden hier licentiepunten aan toegekend. 
 

 

 
Bijscholingen van de KWBN en de NSkiV: Hier worden ook licentiepunten aan toegekend volgens bovenstaande 
opzet én in overleg met de desbetreffende sportbond. 
 

 

 
NLcoach: Licentiepunten worden toegekend volgens bovenstaande opzet 
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Artikel 6 – Verlengen van een licentie –  
 
6.1  Het verlengen van een licentie is gebonden aan enkele voorwaarden. De licentiehouder dient:  

 lid te zijn van de Atletiekunie en/of KWBN;  

 ervoor te zorgen dat de Atletiekunie of de KWBN over een geldig e-mailadres beschikt waarop 
de licentiehouder mail ontvangt; 

 te beschikken over voldoende licentiepunten die verlenging rechtvaardigen en die behaald 
dienen te zijn in de periode na afgifte van de aflopende licentie (Concreet: voldoende punten 
te hebben behaald in de 4 jaar dat de licentie geldig was – bij verlenging komen eventueel 
teveel behaalde punten in de afgelopen 4 jaar te vervallen); 

 de verlenging aan te vragen via de website; 

 de kosten worden voldaan middels een iDEAL betaling;  

 de kosten van een verlenging zijn gelijk aan de kosten van een aanvraag voor de eerste 
licentie (zie 4.1); 

 de aanvraag voor verlenging van de licentie moet uiterlijk binnen 3 maanden na het verlopen 
van de licentie zijn ingediend; 

 de verantwoordelijkheid van het verlengen van de licentie ligt bij de licentiehouder.  
 
6.2  Voor de verlenging van de verschillende licenties gelden onderstaande voorwaarden:  

 Voor verlenging van een licentie niveau 2 dienen in vier jaar acht (8) licentiepunten te zijn 
behaald. Dit mogen zowel licentiepunten op niveau 3 als op niveau 4 zijn.  

 Voor verlenging van een licentie niveau 3 dienen in vier jaar twaalf (12) licentiepunten te zijn 
behaald. Dit mogen zowel licentiepunten op niveau 3 als op niveau 4 zijn.  

 Voor verlenging van een licentie niveau 4 dienen in vier jaar twaalf (12) licentiepunten te zijn 
behaald waarvan minimaal vier (4) licentiepunten op niveau 4.  

 Voor verlenging van de licentie niveau 5 dienen in vier jaar acht (8) licentiepunten te zijn 
behaald waarvan minimaal vier (4) licentiepunten op niveau 4.  

Voor het verlengen van een voorwaardelijke trainerslicentie moeten twee (2) maal zoveel punten 
behaald worden als bij een gewone verlenging.  
 

6.3  Indien een trainer licenties op meerdere niveaus heeft, dient alleen voor de hoogste licentie de 
benodigde licentiepunten te worden behaald om alle licenties te kunnen verlengen.  

 
6.4  Licentiehouders met een licentie niveau 2 c.q. 3 die binnen de geldigheidsperiode van hun 

licentie een cursus op niveau 3 c.q. 4 met succes afronden komen in aanmerking voor een 
licentie niveau 3 c.q. 4. Dit geldt ook voor trainers met een licentie niveau 4 die de cursus 
Topcoach 5 afronden. Zij komen in aanmerking voor een licentie niveau 5.  

 
6.5  Indien binnen de reguliere looptijd van de licentie onvoldoende licentiepunten zijn behaald, of niet 

voldoende licentiepunten van het juiste niveau, vervalt de licentie. Vanaf dat moment komt de 
licentiehouder niet meer in aanmerking voor de rechten en voordelen die aan een licentie van de 
Atletiekunie en de KWBN zijn verbonden. Om opnieuw in het bezit van een licentie te komen kan 
een voormalige licentiehouder éénmaal een voorwaardelijke licentie aanvragen (zie artikel 4.1 en 
7). Alle tot dan toe behaalde punten vervallen.  

 
6.6  Indien een licentiehouder in de reguliere looptijd van zijn licentie voldoende licentiepunten in 

aantal en van het juiste niveau heeft behaald, wordt vanuit het bondsbureau van de Atletiekunie 
automatisch en 3 maanden voor het verlopen van de licentie een link voor verlenging van de 
licentie toegestuurd (inclusief stap voor betalingsmachtiging). Alle behaalde punten van de 
afgelopen licentieperiode (4 jaar) vervallen op het moment dat de nieuwe licentie voor 4 jaar 
wordt aangevraagd (zie artikel 6.1).  
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Artikel 7 – Voorwaardelijke licentie –  
 
7.1  Bij een voorwaardelijke licentie gelden de volgende regels:  

 lid zijn van de Atletiekunie of KWBN. 

 De aanvrager dient in bezit te zijn van een relevant diploma;  
 
7.2  Indien de houder van een voorwaardelijke licentie binnen de reguliere looptijd van de licentie niet 

het vereiste aantal licentiepunten heeft behaald, vervalt de voorwaardelijke licentie. Op dat 
moment kan men alleen nog in het bezit van een licentie komen door het diploma van een 
trainerscursus van de Atletiekunie of KWBN te behalen of een daaraan gelijk gestelde opleiding.  

 
 
Artikel 8 – Intrekken van een licentie –  
 
De Atletiekunie en de KWBN behouden zich het recht voor een licentiehouder zijn of haar licentie te 
ontnemen indien:  

 de licentiehouder door gedrag, handelen, of uitlatingen de normen en waarden die de Atletiekunie 
en de KWBN voorstaan met voeten treedt;  

 de licentiehouder de licentie door een ander laat benutten.  
 
 
Artikel 9 – Bezwaar en beroep –   
 
Tegen besluiten genomen op basis van de inhoud van dit licentiereglement kan bezwaar worden 
gemaakt bij de Toetsingscommissie van de Atletiekunie of de KWBN (zie ook Toetsreglement 
Kwalificatie Structuur Sport (KSS).  
 
 
 



  

16-02-2021        - 10 - 

Aanvulling voor KWBN  
 
Inleiding 
Voor trainers van de KWBN geldt dat, aanvullend op het hierboven gestelde, de hieronder staande 
artikelen van kracht zijn.  
 
Overgangsfase 
De termijn vanaf het in werking treden van dit reglement tot en met 31 december 2011 is een 
overgangsfase. Deze overgangsfase is bedoeld voor Wandelsportleiders met een opleiding die nog 
niet voldoet aan de opleiding conform de Kwalificatiestructuur voor de Sport 2003 of de landelijke 
kwalificaties MBO Sport en Bewegen. 
Wandelsportleiders die dat wensen krijgen op basis van de door hun gevolgde opleidingen een 
licentie op niveau 1, 2 of 3. In het eerste kwartaal van 2011 worden richtlijnen bekend gemaakt over 
een verkorte schriftelijke wijze van verslaglegging voor PvB.   
 
Aanvulling op artikel 2.1. 
In aanvulling op artikel 2.1. kent de KWBN ook een licentie op niveau 1. De verschillende licenties 
worden verstrekt op basis van de door de aanvrager gevolgde opleiding(en), afgesloten met een 
succesvol afgelegde proeve van bekwaamheid. In onderstaand overzicht worden de verschillende 
licenties weergegeven. 
 

Nr Licentie  

1 Wandelbegeleider 1 Sportleider 1   

2 Trainer Nordic Walking 2 Sportleider 2 

3 Trainer Sportief wandelen 2 Sportleider 2 

4 Assistent Allround Wandelsport Instructeur Sportleider 2 

5 Trainer Nordic Walking 3 Sportleider 3 

6 Trainer Sportief wandelen 3 Sportleider 3 

7 Allround Wandelsport Instructeur Sportleider 3 

8 Sportleider 4 (nog nader te bepalen voor KWBN) 

 
 
Aanvulling op artikel 4.1. 
Om in aanmerking te komen voor een eerste trainerslicentie dient men, naast het reeds gestelde in 
artikel 4.1.: 
• Diploma reanimatie/AED voor wandelsportleiders niveau 1 en 2 
• Diploma EHBO voor wandelsportleiders niveau 3. 
 
Aanvulling op artikel 6.2   
Voor de verlenging van de verschillende licenties gelden onderstaande voorwaarden:  
Verlenging van een licentie op niveau 1 kan worden aangevraagd als een verklaring van een 
wandelsportvereniging, wandelsportcentrum of wandelsportleider kan worden 
overlegd, waaruit blijkt dat betrokkene regelmatig groepen begeleidt of assistentie verleend bij 
trainingen, wandelgroepen of wandelevenementen 

 Gedurende de geldigheid van de licentie dient jaarlijks een bewijs van deelname aan een 
herhalingsles reanimatie (niveau 1 en 2) of EHBO (niveau 3) te worden overlegd. Zie ook 
Aanvulling op artikel 4.1. hierboven.  
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 Bijlage bij Licentiereglement 
 
Overzicht opleidingen door KWBN en NWTBV gekoppeld aan een opleidingsniveau: 
 
Niveau 1 
Cursus wandelbegeleider verzorgd door NWTBV en KWBN 
Wandelbegeleider of Activityleader door INWA opgeleid 
 
Niveau 2 
Cursus Allround Wandelsport Instructeur (CIOS) 
 
Niveau 3 
Cursus Allround Wandelsport Instructeur (CIOS) 
Cursus Trainer Nordic Walking 3 (Skivereniging, Atletiekunie, KWBN en KNGU) 
 
Erkende opleidingen  
Onderstaande opleidingen worden erkend als sportspecifieke opleidingen van  
niveau 2 of 3, voor een volledige erkenning dient een aanvullende didactische module te worden 
gevolgd. Indien een aanvrager van oordeel is dat hij/zij beschikt over de juiste competenties en zonder 
het volgen van de module op niveau kan werken, is het mogelijk een PVB af te leggen. 
Wandelsportleiders met een van de onderstaande opleidingen kunnen tijdens de overgangsfase een 
licentie krijgen als nordic walking trainer. Deze licentie is uiterlijk tot 31 december 2011 geldig.  
Na passende bijscholing of het afleggen van een PvB, kan een blijvende licentie worden 
aangevraagd. 
 
 
Opleiding       Goed voor licentie op 
INWA 
- Opleiding tot instructeur Nordic Walking   Niveau 3 
- Opleiding tot basisinstructeur Nordic Walking   Niveau 2 
- Opleiding tot instructeur Nordic Walking Sportniveau  Niveau 3 
 
NSVN(voorheen NFIB) 
- Opleiding tot Basic Instructor     Niveau 2 
- Opleiding tot Instructor     Niveau 3 
 
NWU 
- Opleiding tot Basic Instructor     Niveau 2 
- Opleiding tot Instructor     Niveau 3 
- Opleiding tot Masterinstructor     Niveau 3 
 
Aanvulling  
Aanvulling van deze lijst zal plaatsvinden op verzoek van opleidingsinstituten. 
Alleen opleidingen die een erkenning hebben volgens de Kwalificatiestructuur Sport 2003 en een 
erkenning hebben van het Ministerie van VWS of het Ministerie van OC&W komen hiervoor in 
aanmerking.  
 
Individuele wandelsportleiders die een opleiding gaan volgen, die volgens hen kan bijdragen aan het 
trainen op het juiste niveau, kunnen voordat ze een opleiding gaan volgen in overleg treden met de 
Licentiecommissie. 
 
 
 
 
 


