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Inleiding
In 2001 heeft de Atletiekunie het licentiesysteem ontwikkeld. Vanaf 2002 is het mogelijk dat trainers in
het bezit komen van een trainerslicentie.
Vanaf 1 januari 2011 is het voor trainers mogelijk om via het internet een trainerslicentie aan te
vragen, de licentiepunten in te zien en verlengingen van de trainerslicentie aan te vragen. In deze
handleiding wordt de werkwijze van het inzien van licentiepunten, het aanvragen en verlengen van de
trainerslicenties beschreven.
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1. Aanvragen eerste trainerslicentie
Ga naar de site van afdeling Opleidingen en kies in de menubalk Licenties / Aanvragen
trainerslicentie.
Deze mogelijkheid kun je gebruiken als je voor het eerst een trainerslicentie gaat aanvragen of als je
trainerslicentie langer dan 3 maanden is verlopen.
Vul je lidmaatschapsnummer en geboortedatum in en klik op ‘verder >>’.

Persoonlijke gegevens
In dit scherm staan je persoonlijke gegevens. Indien je mailadres niet juist is dan kun je dat hier
aanpassen. Zijn andere gegevens niet juist zijn dan kun je contact opnemen met de Atletiekunie door
een mail te sturen naar de ledenadministratie.
Let op! Van dit scherm staat geen afbeelding in deze handleiding.
Klik op ‘Volgende >>’.

Licentiekeuze
Op basis van diploma’s kun je een trainerslicentie aanvragen. De diploma’s die in ons bestand staan
worden herkend. De bijbehorende licentie wordt automatisch aangevinkt. Zie onderstaand voorbeeld.
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Als je diploma niet in het bestand van de Atletiekunie staat dan kun je, in sommige situaties, toch een
trainerslicentie aanvragen. Je kunt de bijbehorende trainerslicentie aanvinken en je moet een kopie
van je diploma opsturen. Je aanvraag wordt in behandeling genomen zodra het diploma ontvangen is.
Zie onderstaand voorbeeld.

Als de juiste vinkjes zijn geplaatst klik dan op ‘Volgende >>’.
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Overzicht
In het scherm Overzicht staan de gegevens zoals je hebt ingevuld (Let op! Van dit scherm staat geen
afbeelding in deze handleiding). Is dit niet correct klik dan op ‘<< Vorige’ en pas de gegevens aan.
Zijn de gegevens correct dan klik je op ‘Bevestigen’. Daarna verschijnt het volgende.

Hier heb je nog de mogelijkheid om de aanvraag te annuleren en eventueel later in te dienen. Kies je
hier voor ‘Verzenden’ dan is je aanvraag definitief.

Bevestiging
Dit is de laatste stap van de aanvraag trainerslicentie. Als de aanvraag goed is verzonden dan
verschijnt onderstaande tekst.

Binnen enkele minuten ontvang je een bevestigingsmail in je mailbox. Om deze mail te kunnen
ontvangen is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het juiste mailadres bij de Atletiekunie bekend is.
Heb je in het scherm ‘Persoonlijke gegevens’ je mailadres aangepast dan wordt de bevestigingsmail
naar het nieuwe mailadres gestuurd.
Nadat de aanvraag trainerslicentie door afdeling opleidingen is goed gekeurd ontvang je per mail een
bevestiging van goedkeuring, en daarin staat de iDEAL betaallink. Gebruik deze link voor de betaling
van de kosten. Nadat het bedrag is ontvangen krijg je automatisch per mail (op werkdagen) een
factuur.
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2. Licentiepunten inzien
Ga naar de site van afdeling Opleidingen en kies in de menubalk Licenties / Licentiepunten inzien en
licentie verlengen.
Vul je lidmaatschapsnummer en geboortedatum in en klik op ‘verder >>’.

Vervolgens kom je bij jouw gegevens. Een voorbeeld staat hieronder.

Je staat nu in het scherm waarin je actieve (huidige) trainerslicentie wordt getoond.

Klik je op het groene kruisje dan verschijnen de licentiepunten die je in deze periode hebt
behaald. De Atletiekunie probeert de licentiepunten binnen 3 weken te verwerken.



Het rode rondje geeft aan dat je nog geen verlenging van de trainerslicentie kunt aanvragen.
Informatie over verlengen trainerslicenties staat in hoofdstuk 3.
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In het volgende voorbeeld is het woord ‘Historie’ aangeklikt.

Hier staan de trainerslicenties die je in het verleden hebt gehad. Ook hier kun je, door op het groene
kruisje te klikken, zien welke licentiepunten zijn behaald in de desbetreffende periode.
Voor de verlenging van licenties moet het onderstaande aantal licentiepunten worden behaald:
 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 een licentie niveau 5 dienen in vier jaar acht (8) licentiepunten te zijn behaald
waarvan minimaal vier (4) licentiepunten op niveau 4.
Voor de verlenging van voorwaardelijke licenties moet het onderstaande aantal licentiepunten
worden behaald:
 Voor verlenging van een voorwaardelijke licentie niveau 2 dienen in vier jaar zestien (16)
licentiepunten te zijn behaald. Dit mogen zowel licentiepunten op niveau 3 als op niveau 4 zijn.
 Voor verlenging van een voorwaardelijke licentie niveau 3 dienen in vier jaar vierentwintig (24)
licentiepunten te zijn behaald. Dit mogen zowel licentiepunten op niveau 3 als op niveau 4 zijn.
 Voor verlenging van een voorwaardelijke licentie niveau 4 dienen in vier jaar vierentwintig (24)
licentiepunten te zijn behaald waarvan minimaal acht (8) licentiepunten op niveau 4.
 Voor verlenging van een voorwaardelijke licentie niveau 5 dienen in vier jaar zestien (16)
licentiepunten te zijn behaald waarvan minimaal acht (8) licentiepunten op niveau 4.
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3. Trainerslicentie verlengen
Ga naar de site van afdeling Opleidingen en kies in de menubalk Licenties / Licentiepunten inzien en
licentie verlengen.
Vul je lidmaatschapsnummer en geboortedatum in en klik op ‘verder >>’.

Vervolgens kom je bij jouw gegevens. Een voorbeeld staat hieronder.

Je staat nu in het scherm waarin je actieve (huidige) trainerslicentie wordt getoond.

Klik je op het groene kruisje dan verschijnen de licentiepunten die je in deze periode hebt
behaald. De Atletiekunie probeert de licentiepunten binnen 3 weken te verwerken.

Het groene rondje geeft aan dat je een verlenging van de trainerslicentie kunt aanvragen.

Klik op het woord ‘Verlengen’.
Als je in dit scherm op ‘Historie’ klikt dan zie je de trainerslicenties die je in het verleden hebt gehad.

Persoonlijke gegevens
In dit scherm staan je persoonlijke gegevens. Indien je mailadres niet juist is dan kun je dat hier
aanpassen. Zijn andere gegevens niet juist zijn dan kun je contact opnemen met de Atletiekunie door
een mail te sturen naar de ledenadministratie.
Let op! Van dit scherm staat geen afbeelding in deze handleiding.
Klik op ‘Volgende >>’.
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Licentiekeuze
In het scherm Licentiekeuze staan de volgende gegevens vermeld.

Er wordt automatisch ingevuld of je een trainerslicentie of een voorwaardelijke trainerslicentie kunt
aanvragen. Tevens staat op dit scherm op basis van welke diploma’s je een trainerslicentie aanvraagt.
Het niveau van je trainerslicentie wordt bepaald aan de hand van de behaalde diploma’s.
Kies vervolgens voor ‘Volgende >>’.

Overzicht
In het scherm Overzicht staan de gegevens zoals je hebt ingevuld (Let op! Van dit scherm staat geen
afbeelding in deze handleiding). Is dit niet correct klik dan op ‘<< Vorige’ en pas de gegevens aan.
Zijn de gegevens correct dan klik je op ‘Bevestigen’. Daarna verschijnt het volgende.

Hier heb je nog de mogelijkheid om de aanvraag te annuleren en eventueel later in te dienen. Kies je
hier voor ‘Verzenden‘dan is je aanvraag definitief.
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Bevestiging
Dit is de laatste stap van de aanvraag trainerslicentie. Als de aanvraag goed is verzonden dan
verschijnt onderstaande tekst.

Binnen enkele minuten ontvang je een bevestigingsmail in je mailbox. Om deze mail te kunnen
ontvangen is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het juiste mailadres bij de Atletiekunie bekend is.
Heb je in het scherm ‘Persoonlijke gegevens’ je mailadres aangepast dan wordt de bevestigingsmail
naar het nieuwe mailadres gestuurd.
Nadat de aanvraag trainerslicentie door afdeling opleidingen is goed gekeurd ontvang je per mail een
bevestiging van goedkeuring, en daarin staat de iDEAL betaallink. Gebruik deze link voor de betaling
van de kosten. Nadat het bedrag is ontvangen krijg je automatisch per mail (op werkdagen) een
factuur.
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4. Schema voor verlengen trainerslicentie

Licentie loopt
af over 3
maanden

voorwaardelijke
licentie

"normale" licentie

voldoende
punten

verlengen

onvoldoende
punten

ontbrekende
punten nog
haalbaar

ontbrekende
punten niet
haalbaar

verlengen
normale licentie

verlengen
voorwaardelijke
licentie

verlengen
normale licentie

1 keer mogelijk!
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ontbrekende
punten nog
haalbaar

ontbrekende
punten niet
haalbaar

verlengen
normale
licentie

geen verlenging
moglijk

Handleiding licenties per 1 januari 2011

5. Veel gestelde vragen
Ik weet mijn lidmaatschapsnummer niet
Op de Ledenpas staat je lidmaatschapsnummer. Dit is een 5 of 6 cijferig nummer.

Ik kan niet inloggen
Controleer je lidmaatschapsnummer en geboortedatum. Zijn beide gegevens correct neem dan
contact op met de Atletiekunie, afdeling Opleidingen.

Licentiepunt is nog niet bijgeschreven
De Atletiekunie streeft ernaar licentiepunten binnen 3 weken te verwerken. Voor externe
licentiepunten zijn we afhankelijk van de desbetreffende organisatie. Hierdoor kan het langer duren.
Bij sommige organisaties wordt een certificaat of bewijs van deelname uitgereikt. In die situatie kun je
ook een kopie sturen naar de Atletiekunie, Postbus 60100, 6800 JC Arnhem, onder vermelding van je
lidmaatschapsnummer. Je mag ook een scan sturen naar opleidingen@atletiekunie.nl .

Ik heb een clinic van de N.K.S. Train de trainer gevolgd maar het licentiepunt is
nog niet bijgeschreven.
De Atletiekunie krijgt slechts enkele malen per jaar de lijsten van de N.K.S. Hierdoor duurt het lang
voordat de licentiepunten zijn verwerkt.

In het overzicht staat een verkeerde datum bij mijn diploma
Stuur een kopie van je diploma naar de Atletiekunie, Postbus 60100, 6800 JC Arnhem, onder
vermelding van je lidmaatschapsnummer. Je mag ook een scan sturen naar
opleidingen@atletiekunie.nl .

Diploma of bijscholing staat niet in het overzicht
Stuur een kopie van je diploma of bewijs van deelname naar de Atletiekunie, Postbus 60100, 6800 JC
Arnhem, onder vermelding van je lidmaatschapsnummer. Je mag ook een scan sturen naar
opleidingen@atletiekunie.nl .

Hoeveel punten heb ik nodig voor verlenging van mijn trainerslicentie
Voor de verlenging van de verschillende licenties gelden onderstaande voorwaarden:

Voor verlenging van een licentie niveau 2 dienen in vier jaar acht (8) licentiepunten
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
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
behaald waarvan minimaal vier (4) licentiepunten op niveau 4.

Voor verlenging van een licentie niveau 5 dienen in vier jaar acht (8) licentiepunten
behaald waarvan minimaal vier (4) licentiepunten op niveau 4.
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Ik heb een voorwaardelijke trainerslicentie. Hoeveel punten heb ik nodig voor
verlenging van mijn trainerslicentie
Voor de verlenging van de verschillende licenties gelden onderstaande voorwaarden:
 Voor verlenging van een licentie niveau 2 dienen in vier jaar zestien (16) 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 vierentwintig (24) 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 vierentwintig (24) licentiepunten te
zijn behaald waarvan minimaal acht (8) licentiepunten op niveau 4.
 Voor verlenging van een licentie niveau 5 dienen in vier jaar zestien (16)) licentiepunten te zijn
behaald waarvan minimaal acht (8) licentiepunten op niveau 4.

Ik hoefde eerst maar 3 licentiepunten te halen. Waarom moet ik nu
12 licentiepunten halen in 4 jaar
Met ingang van 1 januari 2011 is het aantal te behalen licentiepunten met vier (4) vermenigvuldigd.
Alle tot nu toe behaalde punten (tot 1 januari 2011) zijn ook met vier (4) vermenigvuldigd. De reden
van deze wijziging is dat de Atletiekunie op deze manier beter in staat is om een passend licentiepunt
aan een scholing, congres o.i.d. toe te kennen.

Waarom krijg ik nu 4 punten voor een hele scholingsdag terwijl dat eerst maar
1 punt was
Met ingang van 1 januari 2011 is het aantal te behalen licentiepunten met vier (4) vermenigvuldigd.
Alle tot nu toe behaalde punten (tot 1 januari 2011) zijn ook met vier (4) vermenigvuldigd. De reden
van deze wijziging is dat de Atletiekunie op deze manier beter in staat is om een passend licentiepunt
aan een scholing, congres o.i.d. toe te kennen.

Ik ben praktijkbegeleider en heb geen punten gekregen voor mijn aanwezigheid
op de startdag van de cursus van de cursist die ik begeleid.
Praktijkbegeleiders ontvangen maximaal 4 licentiepunten per kalenderjaar voor hun aanwezigheid op
de startdag van de cursus van hun cursist.

Ik weet niet of ik voldoende punten heb voor een verlenging
Je kunt inzien hoeveel licentiepunten je hebt behaald. Zie hoofdstuk 2 van deze handleiding.

Hoe kan ik zien dat ik een voorwaardelijke trainerslicentie heb
Op je licentiepas staat vermeld dat het een voorwaardelijke trainerslicentie betreft.

Wanneer kan ik een verlenging van mijn trainerslicentie aanvragen
Ongeveer 3 maanden voor het verlopen van je trainerslicentie ontvang je een mail waarin je wordt
uitgenodigd om een verlenging van je trainerslicentie aan te vragen. Heb je deze niet ontvangen,
neem dan contact op met de Atletiekunie, afdeling Opleidingen.
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Wanneer kan ik mijn voorwaardelijke trainerslicentie verlengen
Ongeveer 3 maanden voor het verlopen van je trainerslicentie ontvang je een mail waarin je wordt
uitgenodigd om een verlenging van je trainerslicentie aan te vragen. Heb je deze niet ontvangen,
neem dan contact op met de Atletiekunie, afdeling Opleidingen.

Bij mijn verlengstatus staat een rood rondje
Er is nog geen verlengingsmail verzonden. Ongeveer 3 maanden voor het verlopen van je
trainerslicentie ontvang je een mail waarin je wordt uitgenodigd om een verlenging van je
trainerslicentie aan te vragen.

Ik klik op het groene vinkje maar er gebeurt niets
Klik rechts op het oranje vakje met het woord ‘Verlengen’.

Ik heb een vraag over het Licentiereglement
De actuele versie van het Licentiereglement staat op de site, www.atletiekunie.nl/opleidingen en ga in
de menubalk naar Licenties / Licentiereglement.
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