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I. Erkenning van licentiewaardige scholingen voor verlengen trainerslicentie 

 

1. Plaats in reglement 

a. Conform licentiereglement erkent Badminton Nederland de licentiewaardigheid van een scholing.  

b. Alle scholingen met een erkende licentiewaardigheid publiceert Badminton Nederland eenmaal 

per jaar (uiterlijk 30 september) op haar website www.badminton.nl middels de lijst 

´Licentiewaardige scholingen voor trainers´. Op deze lijst worden alle scholingen die erkend zijn 

voor de niveaus SL2B, SL3B, SL4B en C gepubliceerd. 

c. Op de lijst ‘Licentiewaardige scholingen voor trainers’ publiceert Badminton Nederland minimaal 

de volgende gegevens: organiserende instantie, naam scholing en de omschrijving van het 

bewijsstuk van erkenning voor verlenging van de trainerslicentie. Daarnaast streeft Badminton 

Nederland er naar om de datum/data van de scholingen en een link naar de website van de 

organisator in de lijst op te nemen. 

 

2. Aanvraag erkenning van een scholing die niet op de lijst staat (door deelnemer) 

a. Indien een scholing niet op de lijst ‘Licentiewaardige scholingen voor trainers’ is opgenomen, is 

deze in principe niet licentiewaardig bevonden.  

b. Het is mogelijk om als deelnemer een scholing voor te dragen om als licentiewaardig te erkennen. 

Uiterlijk zes weken voor de (eerste dag van de) scholing dient een verzoek ingediend te worden bij 

Badminton Nederland door een bericht te sturen naar opleidingen@badminton.nl o.v.v. 

‘aanvraag erkenning scholing’. 

c. De aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten: 

- contactgegevens aanvrager (emailadres en telefoonnummer) 

- naam van de scholing 

- organiserende instantie van scholing 

- locatie en datum/data van scholing 

- programma van de scholing. 

d. Badminton Nederland beoordeelt binnen 10 werkdagen de licentiewaardigheid van de scholing 

en communiceert het besluit over de erkenning aan de aanvrager.  

e. Wanneer de scholing wordt erkend, zal deze worden toegevoegd op de lijst ‘Licentiewaardige 

scholingen voor trainers’. 

 

3. Aanvraag erkenning van een scholing die niet op de lijst staat (door organisator) 

a. Indien een scholing niet op de lijst ‘Licentiewaardige scholingen voor trainers’ is opgenomen, is 

deze in principe niet licentiewaardig bevonden.  

b. Het is mogelijk om als organisator een scholing voor te dragen om als licentiewaardig te 

erkennen. Uiterlijk zes weken voor de (eerste dag van de) scholing dient een verzoek ingediend te 

worden bij Badminton Nederland door een bericht te sturen naar opleidingen@badminton.nl 

o.v.v. ‘aanvraag erkenning scholing’. 

c. De aanvraag dient de volgende gegevens te bevatten: 

- contactgegevens aanvrager (emailadres en telefoonnummer) 

- naam van de scholing 
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- organiserende instantie van scholing 

- locatie en datum/data van scholing 

- gegevens van de scholing: programma, duur, docent(en)informatie, didactische werkvormen en 

methodieken, minimaal en maximaal aantal deelnemers en doelgroep gespecificeerd naar niveau. 

d. Badminton Nederland beoordeelt binnen 10 werkdagen de licentiewaardigheid van de scholing 

en communiceert het besluit over de erkenning aan de aanvrager.  

e. Wanneer de scholing wordt erkend, zal deze worden toegevoegd op de lijst ‘Licentiewaardige 

scholingen voor trainers’. 

 

 

II. Deelname aan licentiewaardige scholing voor verlengen trainerslicentie 

 

1. Deelname 

a. Deelname aan een licentiewaardige scholing gebeurt op verantwoordelijkheid van de deelnemer. 

De deelnemer dient eventuele kosten zelf te dragen. 

b. Badminton Nederland controleert de eindtermen van de licentiewaardige scholing, maar is niet 

verantwoordelijk voor de inhoud. 

 

2. Bewijs van deelname 

a. Wanneer er is deelgenomen aan een licentiewaardige bijscholing van Badminton Nederland, de 

VBO of de NBSS dan zorgt de organisator voor de presentielijst, op basis waarvan de licentie van 

de deelnemer kan worden verlengd. 

b. Wanneer er is deelgenomen aan een licentiewaardige scholing, die niet wordt georganiseerd door 

Badminton Nederland, de VBO of de NBSS, dan dient de deelnemer het bewijs van deelname aan 

de scholing te sturen naar opleidingen@badminton.nl o.v.v. naam scholing. Dit bericht dient 

minimaal het volgende te bevatten (alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden 

geaccepteerd): 

- naam aanvrager  

- bondsnummer aanvrager 

- emailadres en telefoonnummer van aanvrager 

- naam van de scholing 

- organiserende instantie van scholing 

- locatie en datum/data van scholing 

- (kopie van) bewijsstuk deelname aan scholing. 

c. Badminton Nederland draagt zorg voor de administratie van deelname aan licentiewaardige 

scholingen en zal alleen de ontvangst van de aanvraag bevestigen. Indien de scholing niet 

licentiewaardig is, zal de aanvrager binnen 10 werkdagen dit bericht van Badminton Nederland 

ontvangen. 


