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Reglement betreffende
Trainersdiploma’s en Trainerslicenties TBN
zoals geldend met ingang van 1 mei 2003

Begrippen
Trainersdiploma

een getuigschrift, afgegeven door de TBN en erkend door het Ministerie van
OC&W, als bewijs dat de houder met goed gevolg een examen voor Taekwondo Trainer heeft afgelegd.
De TBN kent drie diploma’s voor trainers:
Assistent taekwondo trainer
Taekwondo trainer A
Taekwondo trainer B/wedstrijdtrainer

Trainerslicentie

een vergunning tot het uitoefenen van het trainerschap binnen de TBN; deze
vergunning wordt verstrekt door of vanwege het Bondsbestuur
Er zijn drie trainerslicenties
Assistent trainer
Clubtrainer
Hoofdtrainer

Assistent trainer

een trainer aan wie door de hoofdtrainer van de club (vanwege het Bondsbestuur) de licentie van Assistent trainer is verstrekt en die door de hoofdtrainer
bij de TBN als zodanig is aangemeld

Clubtrainer

een trainer aan wie door het Bondsbestuur, op verzoek van de Hoofdtrainer
van een club, de licentie Clubtrainer is verstrekt.

Hoofdtrainer

een trainer die, op voordracht van een club of sportschool, door het Bondsbestuur is erkend als degene die de algehele technische leiding heeft binnen de
desbetreffende club en aan wie door het Bondsbestuur de licentie Hoofdtrainer is verstrekt.

Licentie Assistent trainer
Voorwaarden
1. in het bezit zijn van het diploma Assistent trainer (nieuw), dan wel een vergelijkbaar diploma, eventueel in een andere discipline, dit naar het oordeel van het
Bondsbestuur
2. in het bezit van minimaal 2de Geup TBN
3. minimaal l6 jaar
4. het overleggen van een “verklaring omtrent het gedrag” aan de hoofdtrainer
5. in het bezit van het TBN-lidmaatschap
6. de licentie wordt verstrekt voor een periode van ten hoogste drie jaar, waarna zij
opnieuw moet worden verstrekt conform de in deze regeling aangegeven voorwaarden
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Plichten
1. het zich op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen door middel van het
volgen van door het Bondsbestuur daartoe aangewezen periodieke bijscholingen
en/of kadertrainingen
2. het zich conformeren aan de door de TBN vastgestelde technische richtlijnen
Bevoegdheden
1. het assisteren bij het lesgeven van de clubtrainer of hoofdtrainer

Trainerslicentie Clubtrainer
Voorwaarden
1. in het bezit zijn van het diploma Taekwondo trainer A, dan wel een vergelijkbaar
diploma, eventueel in een andere discipline, dit naar het oordeel van het Bondsbestuur
2. in het bezit van minimaal 1ste Dan TBN en WTF
3. minimaal l8 jaar
4. het overleggen van de “verklaring omtrent het gedrag” aan de Hoofdtrainer en het
Bondsbestuur
5. in het bezit van het TBN-lidmaatschap
6. de licentie wordt verstrekt voor een periode van ten hoogste drie jaar, waarna zij
opnieuw moet worden verstrekt conform de in deze regeling aangegeven voorwaarden
Plichten
1. het zich op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen door middel van het
volgen van door het Bondsbestuur daartoe aangewezen periodieke bijscholingen
en/of kadertrainingen
2. het zich conformeren aan de door de TBN vastgestelde technische richtlijnen
Bevoegdheden
1. het volledig zelfstandig lesgeven voor zover gedelegeerd door de Hoofdtrainer
2. examineren tot en met de 4e Geup voor zover gedelegeerd door de Hoofdtrainer
3. coachen op wedstrijden

Trainerslicentie Hoofdtrainer
Voorwaarden
1. in het bezit zijn van het diploma Taekwondo trainer A, dan wel een vergelijkbaar
diploma, eventueel in een andere discipline, dit naar het oordeel van het Bondsbestuur
2. in het bezit van minimaal 2de Dan TBN en WTF
3. minimaal 21 jaar
4. het overleggen van de “verklaring omtrent het gedrag” aan het Hoofdbestuur
5. voorgedragen zijn door de sportschoolhouder of het clubbestuur van de sportschool of club waaraan hij/zij verbonden is
6. de licentie wordt verstrekt voor een periode van ten hoogste drie jaar, waarna zij
opnieuw moet worden verstrekt conform de in deze regeling aangegeven voorwaarden

2

Plichten
1. het zich op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen door middel van het
volgen van door de TBN daartoe aangewezen periodieke bijscholingen en/of kadertrainingen
2. het zich conformeren aan de door de TBN vastgestelde technische richtlijnen
3. het afleggen van verantwoording aan het Bondsbestuur voor de technische gang
van zaken binnen de sportschool of de club bij het niet voldoen aan de twee hierboven genoemde punten
Bevoegdheden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

volledig zelfstandig lesgeven
examineren tot en met de 1ste Geup
coachen op wedstrijden
het doen van Dan-voordrachten
het namens de TBN registreren van wedstrijdresultaten in het Bondspaspoort
het namens de TBN aftekenen van Geupgraden in bondspaspoorten en op geupdiploma’s
7. het delegeren van bepaalde taken en bevoegdheden aan assistent trainers en clubtrainers, overeenkomstig hun bevoegdheden
8. het dragen van de technische leiding van een sportschool of club
Ad 4. voor Dan-voordrachten t/m 3de Dan dient de hoofdtrainer hoger gegradueerd te zijn dan de examinandus; voor Danvoordrachten ten behoeve van 4de Dan en hoger dient de hoofdtrainer minimaal
gelijk gegradueerd te zijn als de examinandus. De hoofdtrainer heeft het recht zichzelf aan te melden
voor het afleggen van een Danexamen.
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Toelichting bij het Reglement betreffende Trainersdiploma’s en Trainerslicenties TBN
1. Dit reglement maakt onderscheid tussen een diploma en een licentie. Een diploma geeft aan
dat iemand een bepaalde opleiding met positief resultaat heeft afgerond. Het moet gezien worden als een basisopleiding en een eerste voorwaarde. Een licentie is een daadwerkelijk verleende bevoegdheid, waarvoor het bezitten van het juiste diploma een van de voorwaarden is.
Een diploma blijft iemand altijd houden, een licentie is in beginsel tijdelijk en blijft aan voorwaarden onderworpen (bijvoorbeeld daadwerkelijk actief zijn binnen een club en bezig blijven
met bijscholing). Deze voorwaarden worden door het Bondsbestuur vastgesteld en kunnen
door het Bondsbestuur gewijzigd worden. Binnen het NOC*NSF wordt er naar gestreefd dat
zoveel mogelijk bonden een licentiesysteem hebben waardoor er een zo groot mogelijke zekerheid is dat leraren aan actuele kwaliteitseisen voldoen.
Met name vanwege de eisen van aansprakelijkheid dienen de licentieregels strikt te worden
nageleefd.
2. Voor de oudere trainersdiploma’ s bestaat een inwisselregeling, waarbij oude diploma’s kunnen worden omgeruild tegen een nieuw diploma, doorgaans na een aangeboden bijscholing.
3. Iedere school moet beschikken over één gelicentieerde hoofdtrainer. Voor de aanmelding van
een hoofdtrainer zijn bij het Bondsbureau aanmeldingsformulieren beschikbaar Hoofdtrainers
worden aangemeld door het bestuur van een vereniging of sportschool
4. Iemand kan clubtrainer of hoofdtrainer zijn bij meer dan één school. Iemand kan dus ook tijdelijk hoofdtrainer zijn bij een andere school. Een voorwaarde is dat er een voordracht heeft
plaats gevonden door het bestuur van een vereniging of sportschool. Een andere voorwaarde is
dat de hoofdtrainer daadwerkelijk de verantwoording kan dragen voor de gang van zaken binnen de club waar hij hoofdtrainer is. Het Bondsbestuur kan hiervoor aanwijzingen geven. Het
Bondsbestuur kan aan een tijdelijk hoofdtrainerschap een einddatum stellen waarbinnen er een
definitieve hoofdtrainer moet zijn. Het begrip “supervisor” bestaat niet meer.
5. Veranderingen in het bestand van Assistent trainers bij een vereniging of sportschool dienen
per omgaande te worden doorgegeven aan het Bondsbureau.
Voorgenomen wijzigingen in het bestand van Clubtrainers bij een vereniging of sportschool
dienen per omgaande te worden voorgelegd aan het Bondsbestuur met de aanvraag voor licentieverstrekking. De voorgenomen wijziging van een Hoofdtrainer bij een vereniging of sportschool dient per omgaande te worden voorgelegd aan het Bondsbestuur met de aanvraag voor
licentieverstrekking.
6. Zowel TBN- als WTF-Danregistraties zijn vereist voor erkenning van het Dandiploma.
7. Er is door het Bondsbestuur een Licentiecommissie benoemd die bindende uitspraken doet
over bijscholingseisen in verband met het omruilen van diploma’s en die bepaalt welke waarde andere dan de officiële TBN-lerarendiploma’s hebben. Deze Licentiecommissie is bereikbaar via het Bondsbureau.
8. Er is een overgangstermijn waarbinnen leraren hun oude diploma’s kunnen inruilen al dan niet
onder voorwaarden (bijvoorbeeld een applicatiecursus). Deze overgangsperiode eindigt op 1
juli 2005.
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