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Licentiereglement trainers  

 

Inleiding 

Badminton Nederland hanteert een licentiesysteem voor trainers. Het licentiesysteem heeft 

tot doel het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het sporttechnisch kader, dat 

het functioneren van de trainers, verenigingen en de Badminton Nederland-organisatie ten 

goede komt. 

 

 

Artikel 1 - Begrippen 

 

Bijscholing 

Een bijeenkomst die tot doel heeft de aanwezigen te informeren en te instrueren inzake 

relevante ontwikkelingen op het gebied van training en begeleiding. Een bijscholing is 

praktijkgericht en licentiespecifiek. Er zijn twee typen bijscholingen: 

• Een Badminton Nederland/VBO-bijscholing, zijnde een door de VBO georganiseerde en 

door Badminton Nederland geaccordeerde bijeenkomst; 

• Een extern georganiseerde bijscholing, die door de Badminton Nederland en de VBO is 

geaccordeerd. 

Door de Badminton Nederland geaccordeerde bijscholingen worden als licentiewaardig 

gekenmerkt. 

 

BWF 

De Badminton World Federation. 

 

Licentiehouder 

Een persoon, die lid is van Badminton Nederland en rechtsgeldig over een licentie beschikt. 

 

Lijst trainers met licentie 

Lijst die jaarlijks door Badminton Nederland wordt gepubliceerd waarop staat vermeld welke 

personen het komende wedstrijdseizoen als licentiehoudende trainer staan geregistreerd. 

 

Trainer 

Een persoon die door Badminton Nederland wordt erkend als een persoon die een door 

Badminton Nederland georganiseerde opleiding tot trainer met goed gevolg heeft 

doorlopen. 

Trainersopleiding 

Een opleiding tot trainer in de badmintonsport ontwikkeld door Badminton Nederland. 
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VBO 

De Vereniging Badminton Oefenmeesters, zijnde de belangenorganisatie van 

badmintontrainers in Nederland. 

 

Wedstrijdseizoen 

De periode van 1 augustus t/m 31 juli van het daaropvolgende jaar. 

 

 

Artikel 2 - Licenties 

 

In het licentiesysteem worden 5 verschillende type licenties onderscheiden. Het type licentie 

hangt samen met de  door de trainer behaalde diploma voor de met goed gevolg afgelegde 

trainersopleiding(en). Badminton Nederland kent de volgende licenties: 

• SL2 B-licentie: trainer met een diploma Sportleider 2 Badminton 

• SL3 B-licentie: trainer met een diploma A-oefenmeester, Badminton Trainer 1 (BT1), 

Trainer Coach 1 (TC1) of Sportleider 3 Badminton 

• SL4 B-licentie: trainer met een diploma B-oefenmeester, Trainer Coach 2 (TC2) of 

Sportleider 4 Badminton 

• SL5 B-licentie: trainer met een diploma Sportleider 5 Badminton. 

• C-licentie: trainer met diploma C-oefenmeester. 

De trainersopleidingen tot oefenmeester A, oefenmeester B- en oefenmeester C zijn tot en 

met 1996 zijn georganiseerd. De trainersopleidingen tot Badminton Trainer 1, Trainer Coach 

1 en Trainer Coach 2 zijn de modulaire trainersopleidingen die georganiseerd worden tot en 

met 2008. De trainersopleidingen SL2B, SL3B, SL4B en SL5B voldoen aan de 

Kwalificatiestructuur Sport met een niveauaanduiding zoals deze in Europees 

onderwijsverband gehanteerd wordt. 

 

 

Artikel 3 – Aan de licentie verbonden niveau 

 

3.1 De houder van een SL2 B-licentie wordt geschikt geacht tot het geven van trainingen 

 op basis van aangereikte trainingsvoorbereiding of onder begeleiding van iemand die 

gekwalificeerd is tot het geven van training aan beginnende spelers en 

wedstrijdspelers op aanvangsniveau. 

3.2 De houder van een SL3 B-licentie wordt geschikt geacht tot het geven van trainingen 

 aan beginnende spelers, beginnende wedstrijdspelers, uitkomende in de 

 regiocompetitie en de vierde divisie van de bondscompetitie. 

3.3 De houder van een SL4 B-licentie wordt geschikt geacht tot het geven van trainingen 
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aan personen, uitkomende in de regiocompetitie en de bondscompetitie tot en met 

de Eredivisie en talentencentra. 

3.4 De houder van een SL5 B-licentie wordt geschikt geacht tot het geven van trainingen 

 op internationaal niveau. 

3.5 De houder van een C-licentie wordt geschikt geacht tot het geven van trainingen op 

 alle niveaus. 

 

 

Artikel 4 - Licentievaststelling 

 

4.1 De lijst met trainers met licentie wordt jaarlijks aan het eind van het lopende 

 wedstrijdseizoen voor het volgende seizoen gepubliceerd. De publicatie van de lijst 

 met door Badminton Nederland gelicenseerde trainers vermeldt de naam van de 

trainer, geboortedatum, geboorteplaats, het jaar van het behalen van het diploma en 

de geldigheidsduur van de licentie. De lijst wordt gepubliceerd op de website

 www.badminton.nl.  

4.2 De verschillende type licenties kunnen tevens worden toegekend: 

o aan houders van een diploma van een beroepsopleiding, overeenkomstig met de 

trainersopleiding van Badminton Nederland, na goedkeuring door het bestuur. Het 

bestuur beoordeelt vervolgens het niveau van de gevolgde opleiding; 

o aan houders van een trainersdiploma, verstrekt door een bij de BWF aangesloten 

bond, niet zijnde Badminton Nederland. Het bestuur beoordeelt vervolgens het 

niveau van de gevolgde opleiding. 

4.3 Personen die meerdere trainersopleidingen hebben gevolgd ontvangen de hoogst 

 behaalde licentie. 

 

 

Artikel 5 - Geldigheid licenties 

 

5.1 De licenties zijn geldig voor het wedstrijdseizoen waarin de licentie is behaald én 

o indien behaald vóór 31 juli van het betreffende jaar, voor twee opeenvolgende 

wedstrijdseizoenen. 

 Voorbeeld: de licentie is behaald vóór 31 juli 2009, dan is de licentie geldig  voor 

de wedstrijdseizoenen 2008-2009, 2009-2010 en 2010-2011 met als einddatum 

31 juli 2011. 

o indien behaald na 31 juli van het betreffende jaar, voor één volgend 

wedstrijdseizoen. 

 Voorbeeld: de licentie is behaald na 31 juli 2009, dan is de licentie geldig voor 

 de wedstrijdseizoenen 2009-2010 en 2010-2011 met als einddatum 31 juli 2011. 
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5.2 Een licentie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 

 

 

Artikel 6 - Verlenging licenties 

 

Een licentie wordt verlengd wanneer binnen de geldigheidstermijn aan een volledige, voor 

het type licentie geschikt bevonden, licentiewaardige bijscholing wordt deelgenomen. 

 

 

Artikel 7 - Vervallen en opnieuw verkrijgen van de licentie 

 

7.1 De licentie vervalt indien geen verlenging op de in artikel 6 genoemde wijze wordt 

 toegepast. 

7.2 Na het vervallen van de licentie kan deze opnieuw worden verkregen, indien 

• binnen een jaar na het vervallen van de licentie aan een volledige 

licentiewaardige bijscholing wordt deelgenomen. 

Voorbeeld: indien de licentie een geldigheidsduur heeft tot 31 juli 2009 is het tot 

uiterlijk 31 juli 2010 mogelijk om de licentie opnieuw te verkrijgen indien aan een 

volledige, voor het type licentie geschikt bevonden, licentiewaardige bijscholing 

wordt deelgenomen. De licentie wordt dan verlengd tot 31 juli 2011. 

• een nieuwe trainersopleiding is afgerond. 

 

 

Artikel 8 - Registratie licenties 

 

8.1 De registratie van de licenties wordt opgenomen in de ledenadministratie van 

Badminton Nederland. 

8.2 Licentiehouders geven wijzigingen in persoonsgegevens door aan de eigen vereniging 

 en deze wijzigingen worden via een gekoppeld systeem bijgehouden in de 

 ledenadministratie van Badminton Nederland.  

8.3 Na elke (bij)scholing worden de deelnemers zo spoedig mogelijk door Badminton 

Nederland geregistreerd in de ledenadministratie van Badminton Nederland. 

8.4 Trainers met een geldige licentie worden vermeld op de trainerslijst, welke tweemaal 

 per jaar, te weten op 1 januari en op 1 juli, wordt bijgewerkt en geplaatst op de 

website van Badminton Nederland. 
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Artikel 9 - Intrekken van een licentie 

 

Badminton Nederland behoudt zich het recht voor een licentiehouder zijn of haar licentie te 

ontnemen indien: 

• de licentiehouder door gedrag of handelen Badminton Nederland in diskrediet 

brengt; 

• de licentiehouder de licentie door een ander laat benutten. 

 

 

Artikel 10 - Slotbepaling 

 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bondsbestuur, tenzij hier in de 

statuten of reglementen van Badminton Nederland iets anders over staat vermeld. 

 

 

Deze regeling is door het bestuur vastgesteld op 7 juli 2009. 


