
 

 FAQ – coachlicentie 

 

Vragen: 

1. Moet ik bij een club van Volley Vlaanderen aangesloten zijn om een coachlicentie te 

kunnen verkrijgen? 

2. Ik geef training op niveau Promo 3, Promo 4 of lager.  Heb ik een coachlicentie nodig? 

3. Ik geef training op niveau U13 of U11.  Heb ik een coachlicentie nodig? 

4. Bestaat er een ervaringslicentie voor niveau Nationaal/Liga? 

5. Wat is het verschil tussen een trainersdiploma en een coachlicentie? 
6. Is het toegestaan de coach te vervangen door een speler die niet beschikt over een 

geldige coachlicentie? 
7. Ik heb een hoger trainersdiploma dan de coachlicentie die ik nodig heb. Welke 

coachlicentie vraag ik dan het best aan? 

8. Behoren de bijscholingen van VTS-Plus tot het abonnement van gratis bijscholingen? 

9. Mogen betalingen van coachlicenties gegroepeerd worden (bv. per club)? 

10. Ik heb een coachlicentie A. Volstaat het om één bijscholing van gelijk welk niveau te 

volgen voor de verlenging ervan? 

11. Ik heb een coachlicentie C. Volstaat het om één bijscholing van gelijk welk niveau te 

volgen voor de verlenging ervan? 

12. Ik heb tijdens het huidige seizoen een coachlicentie C.  Volgend seizoen zal ik een 

coachlicentie J aanvragen.  Welke bijscholing moet ik tijdens het huidige seizoen volgen? 

13. Waar kan ik mijn coachlicentie downloaden? 

 

 

Vraag 1:    

Moet ik bij een club van Volley Vlaanderen aangesloten zijn om een coachlicentie te kunnen 

verkrijgen? 

 

Antwoord:  

Ja.  Enkel leden die bij een club van Volley Vlaanderen aangesloten zijn, kunnen een coachlicentie 

verkrijgen.  Personen die niet aangesloten zijn of als individueel lid aangesloten zijn bij Volley 

Vlaanderen kunnen geen coachlicentie verkrijgen. 

 

Vraag 2:   

Ik geef training op niveau Promo 3, Promo 4 of lager.  Heb ik een coachlicentie nodig? 

 

Antwoord:  

Neen.  Een coachlicentie is enkel vereist op niveau Promo 1 en Promo 2 als hoofdcoach.  De vereiste 

coachlicentie is een coachlicentie C. 

 



Vraag 3:   

Ik geef training op niveau U13 of U11.  Heb ik een coachlicentie nodig? 

 

Antwoord:  

Ja.  De vereiste coachlicentie is een coachlicentie J.  Enkel op niveau U11 2-2 is geen coachlicentie 

vereist. 

 

Vraag 4:   

Bestaat er een ervaringslicentie B of A voor niveau Nationaal / Liga? 

 

Antwoord:  

Neen.  Een ervaringslicentie bestaat enkel op het niveau van de coachlicentie C. 

 

Vraag 5:   

Wat is het verschil tussen een trainersdiploma en een coachlicentie? 
 

Antwoord:  

Een trainersdiploma wordt door de Vlaamse Trainers School uitgereikt na het succesvol volgen van 

een trainersopleiding.  Een trainersdiploma blijft geldig en vervalt nooit. 

Een coachlicentie wordt door Volley Vlaanderen uitgereikt, is 1 seizoen geldig en moet jaarlijks 

opnieuw aangevraagd worden. 

 

Vraag 6:   

Is het toegestaan de coach te vervangen door een speler die niet beschikt over een geldige 
coachlicentie? 
 

Antwoord:  

Vanaf Nationaal en hoger is dit niet toegestaan.  Indien de ploeg niet beschikt over een coach met 

een geldige coachlicentie, wordt dit door de scheidsrechter op het digitaal wedstrijdblad in het vak 

opmerkingen genoteerd. 

 

 

  



Vraag 7:   

Ik heb een hoger trainersdiploma dan de coachlicentie die ik nodig heb. Welke coachlicentie vraag ik 

dan het best aan? 

 

Antwoord:  

Als je je graag gratis bijschoolt vraag je best een coachlicentie aan op het niveau van jouw 

trainersdiploma. 

Vb. Trainer B die coachlicentie J aanvraagt kan enkel J-bijscholingen gratis volgen. Vraagt deze 

persoon echter een coachlicentie B aan, zijn de bijscholingen niveau B, C en J kosteloos. 

 

Vraag 8:   

Behoren de bijscholingen van VTS-Plus tot het abonnement van gratis bijscholingen? 

 

Antwoord:  

Neen, deze bijscholingen zijn niet gratis. Ze komen wel in aanmerking voor de verlenging van de 

coachlicentie.  Om te weten voor welk niveau een VTS-Plus bijscholing erkend is, dient op voorhand 

contact te worden opgenomen met VV Coach voor Trainers Kristof De Loose. 

 

Vraag 9:   

Mogen betalingen van coachlicenties gegroepeerd worden (bv. per club)? 

 

Antwoord:  

Neen, elke aanvraag wordt apart behandeld en moet dus ook apart worden betaald. 

 

Vraag 10: 

Ik heb een coachlicentie A. Volstaat het om één bijscholing van gelijk welk niveau te volgen voor de 

verlenging ervan? 

 

Antwoord: 

Neen, een houder van een coachlicentie A moet één bijscholing niveau A volgen voor de verlenging 

van zijn/haar coachlicentie. 

 

  



Vraag 11: 

Ik heb een coachlicentie C. Volstaat het om één bijscholing van gelijk welk niveau te volgen voor de 

verlenging ervan? 

 

Antwoord: 

Neen, een houder van een coachlicentie C moet één bijscholing niveau C volgen voor de verlenging 

van zijn/haar coachlicentie. 

 

Vraag 12: 

Ik heb een coachlicentie C.  Volgend seizoen zal ik een coachlicentie J aanvragen.  Welke bijscholing 

moet ik tijdens het huidige seizoen volgen? 

 

Antwoord: 

De bijscholing moet steeds gevolgd worden op het niveau van de coachlicentie van het huidige 

seizoen.  In dit geval moet je dus één bijscholing niveau C volgen, ook al zal je het seizoen erna een 

coachlicentie J aanvragen. 

 

Vraag 13: 

Waar kan ik mijn coachlicentie downloaden? 

 

Antwoord: 

De coachlicentie kan je downloaden via je persoonlijk VolleyAdmin2 account.  Meer info over hoe je 

dit kan doen, vind je op onze website: https://www.volleyvlaanderen.be/digitale-lidkaart/  

https://www.volleyvlaanderen.be/digitale-lidkaart/

