
 

 

 

AANVRAAGFORMULIER (VERLENGING) TRAINERSLICENTIE 
 
Duur trainerslicentie 
De trainerslicentie is drie jaar geldig. De trainer-coach krijgt, tijdig voor het verstrijken van de einddatum, bericht over 
de verlenging van zijn trainerslicentie. 
 
Verlenging trainerslicentie 
Met ingang van 1 juli 2019 is een trainerslicentie drie jaar geldig en is het minimaal aantal te behalen licentiepunten 
voor verlenging vastgesteld op vijftien. Een reeds verstrekte trainerslicentie, met een geldigheid van vijf jaar, blijft 
uiteraard geldig tot de gegeven einddatum. Om aflopende licenties te kunnen verlengen dienen minimaal vijftien 
licentiepunten te worden overlegd. Uitzondering hierop zijn de trainerslicenties die vóór 1 januari 2020 aflopen. Als 
overgangsfase naar de nieuwe puntenregeling, kunnen deze licenties nog worden verlengd op basis van twaalf 
licentiepunten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met KNVB CONTACT. 
 
Kosten trainerslicentie 
De kosten voor het afgeven van een licentie bedragen € 45,00. Deze kunnen overgemaakt worden naar de KNVB, 
onder vermelding van “trainerslicentie”, voorletters, achternaam en je relatienummer 1 2. Als je in bezit bent van een 
UEFA Pro trainerslicentie dien je het bedrag over te maken naar NL45 INGB 0670 0001 32 ten name van KNVB 
Betaald Voetbal. Voor alle overige trainerslicenties dient het bedrag te worden overgemaakt naar NL86 INGB 0670 
0005 58 ten name van KNVB Amateur Voetbal. 
 
Digitale pas 
Met ingang van 1 juli 2017 is de plastic trainerslicentiepas komen te vervallen en is deze vervangen door een digitale 
pas. Deze digitale pas is zichtbaar in de wedstrijdzaken-app. Voor meer informatie verwijzen wij naar MDWF VELD 
of naar de website van SPORTLINK.  
Trainer-coaches werkzaam in het buitenland die geen gebruik kunnen maken van de wedstrijdzaken-app kunnen via 
academie@knvb.nl een document aanvragen ter bevestiging van de geldige trainerslicentie. 
 
Aanvraagprocedure 
Het proces voor het verstrekken van de digitale pas wordt in gang gezet na ontvangst van (1) de betaling en (2) een 
volledig ingevuld aanvraagformulier (verlenging) trainerslicentie inclusief een kopie van het diploma waarvoor je de 
trainerslicentie aanvraagt en kopieën van de bewijsstukken 3 van de behaalde licentiepunten 4. 
 

Persoonsgegevens 5 

1 Relatienummer 1 2  

2 Voornaam  

3 Voorletters  

4 Tussenvoegsels 6  

5 Achternaam  

6 Adres  

7 Postcode  

8 Woonplaats  

9 Land  

10 Geboortedatum  

11 Geboorteplaats  

12 E-mailadres  

 
 

                                                      
1 Dit is je lidnummer bij de KNVB. 
2 Ben je geen lid van een vereniging dan kun je vrijwillig lid worden van de KNVB. Het formulier kun je opvragen via contact@knvb.nl. 
3 Bijvoorbeeld een diploma of een deelnamebewijs enzovoort van een door de KNVB Academie geaccrediteerde bijscholing. 
4 Deze documenten kunnen in gescand gemaild worden naar contact@knvb.nl. 
5 Verplicht invullen. 
6 Alleen invullen indien van toepassing. 

https://www.knvb.nl/over-ons/contact/knvb-contact
https://www.knvb.nl/assist/assist-wedstrijdsecretarissen/veldvoetbal/regelen-dagelijkse-praktijk/mdwf-veld
https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/9000108739
mailto:academie@knvb.nl
mailto:contact@knvb.nl
mailto:contact@knvb.nl


 

 

  

 

Verenigings- en functiegegevens 5 

1 Naam   

2 Plaats  

3 Land  

4 Functie 7  Trainer-coach Senioren Mannen Sinds  

 Trainer-coach Senioren Vrouwen Sinds  

 Trainer-coach Zaalvoetbal Sinds  

 (Jeugd) Trainer-coach Junioren Sinds  

 (Jeugd) Trainer-coach Pupillen Sinds  

 (Assistent) Trainer-coach Senioren Mannen Sinds  

 (Assistent) Trainer-coach Senioren Vrouwen Sinds  

 (Assistent) Trainer-coach Zaalvoetbal Sinds  

 

Gegevens trainersdiploma 5 

1 Trainersdiploma 8 9 

 
 

 UEFA Pro Behaald op  

 UEFA A Behaald op  

 UEFA A Youth Behaald op  

 UEFA B Behaald op  

 UEFA B Youth Behaald op  

 UEFA C Behaald op  

 UEFA C Youth Behaald op  

 UEFA Futsal B Behaald op  

 Coach Betaald Voetbal Behaald op  

 Oefenmeester I Behaald op  

 Oefenmeester II Behaald op  

 Oefenmeester III Behaald op  

 A diploma Behaald op  

 B diploma Behaald op  

 C diploma Behaald op  

 D diploma Behaald op  

 E diploma Behaald op  

 Trainer-Coach I Senioren Behaald op  

 Trainer-Coach I Jeugd Behaald op  

 Trainer-Coach II Senioren Behaald op  

 Trainer-Coach III Senioren Behaald op  

 Trainer-Coach III Jeugd Behaald op  

 ZVC 2 / FC 2 / TCZ 2 Behaald op  

 ZVC 3 / FC 3 / TCZ 3 Behaald op  

 

Ondertekening aanvrager 5 

1 Naam  Handtekening 

2 Datum  

3 Plaats  

 
 

                                                      
7 Aankruisen voor welke functie je de trainerslicentie aanvraagt. 
8 Aankruisen voor welke diploma je de trainerslicentie aanvraagt. 
9 Kopie van het diploma waarvoor je de trainerslicentie aanvraagt toevoegen. 


