Reglementering coachlicenties
Seizoen 2022-2023
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REGLEMENTERING
1. De coach die ingeschreven staat op het wedstrijdblad moet een geldige coachlicentie kunnen
voorleggen. Iedere vrouwelijke en mannelijke coach wordt verder bedoeld als coach.
De verplichting geldt voor alle hoofd- en assistent-coaches die deze functie uitoefenen tijdens alle
officiële wedstrijden van de nationale afdelingen (Liga inbegrepen) en in de afdelingen van Volley
Vlaanderen (Protocol VV-FVWB), de hoofdcoaches Promo 1 (Niveau 5) en Promo 2 (Niveau 6) en
alle jeugdreeksen 3-3, 4-4 en 6-6.
2. Er zijn vier niveaus van coachlicentie voorzien, dit afhankelijk van de afdeling, namelijk de
coachlicentie A, B, C en J. Voor verdere toelichting: zie punt 2 ‘De verschillende coachlicenties’.
3. Een coachlicentie is telkens voor één seizoen geldig en is een persoonlijk document. Ze kan enkel
worden aangevraagd door personen die aangesloten zijn bij een club van Volley Vlaanderen
(Individuele leden kunnen geen coachlicentie aanvragen).
De procedure om een coachlicentie A, B, C of J te verkrijgen gaat van de trainer-coach uit.
4. Elke ploeg dient te beschikken over een coach met een geldige coachlicentie. Vanaf Nationale 3
(Niveau 4) en hoger is het bovendien niet toegestaan om de coach te vervangen door een speler die
niet beschikt over een geldige coachlicentie.
Indien de ploeg niet over een coach met een geldige coachlicentie beschikt, wordt dit door de
scheidsrechter op het digitaal wedstrijdblad in het vak opmerkingen genoteerd.
5. Afwezigheid van een hoofdcoach kan
a) omwille van uitzonderlijke redenen. Een dossier ter staving van deze afwezigheid dient
ingediend te worden bij de VV-Clubcoach voor Trainers (kristof.deloose@volleyvlaanderen.be)
en dit ten laatste 72 uur na de gespeelde wedstrijd.
b) wanneer de samenwerking met de betreffende hoofdcoach voortijdig wordt beëindigd. Ook hier
kan een onderbouwd dossier worden ingediend bij de VV-Clubcoach voor Trainers
(kristof.deloose@volleyvlaanderen.be) waarbij zal bekeken worden welke opties er mogelijk
zijn om deze afwezigheid op te vangen.
6. Indien blijkt na controle van de wedstrijdbladen dat de coach niet rechtmatig is aangesloten bij Volley
Vlaanderen of FVWB of niet beschikt over een geldige coachlicentie, wordt de voorziene boete of
sanctie toegepast.
7. Het gebruik van de coachlicentie die geldig is voor een hogere afdeling is in de lagere afdelingen
toegestaan maar niet omgekeerd.
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DE VERSCHILLENDE COACHLICENTIES

2.1
−

COACHLICENTIE A
Hoofdcoach: Liga (Niveau 1) en Nationale 1 (Niveau 2)

2.2
−
−

COACHLICENTIE B
Hoofdcoach: Nationale 2 (Niveau 3) en Nationale 3 (Niveau 4)
Assistent-coach: Liga (Niveau 1) en Nationale 1 (Niveau 2)

2.3
−
−

COACHLICENTIE C
Hoofdcoach: Promo 1 (Niveau 5) en Promo 2 (Niveau 6)
Assistent-coach: Nationale 2 (Niveau 3) en Nationale 3 (Niveau 4)

2.4
−

3
−

4
−
−
−
−

5

COACHLICENTIE J
Hoofdcoach: Jeugdcategorieën 3-3, 4-4 en 6-6

ALTERNATIEVEN
Voor de coachlicentie C bestaan er 2 alternatieven:
o Ervaringslicentie: 5 jaar of meer in Promo 1 (Niveau 5) en Promo 2 (Niveau 6) of hoger
hoofdcoach zijn of 5 jaar of meer in Nationale 2 (Niveau 3) en Nationale 3 (Niveau 4) assistentcoach zijn. Een combinatie van beide gedurende deze periode komt ook in aanmerking.
o Voorlopige licentie: voor 1 jaar (niet verlengbaar) voor coaches die voor de eerste keer aan de
slag gaan op seniorenniveau.

COACHLICENTIES VS VTS-DIPLOMA’S
Coachlicentie A: Trainer A Volleybal
Coachlicentie B: Trainer B Volleybal
Coachlicentie C: Initiator Volleybal
Coachlicentie J: Geen diploma noodzakelijk.

UITZONDERINGEN + BOETES

5.1

SENIOREN

5.1.1
−
−

LIGA + NATIONALE 1

Coach zonder of onjuiste coachlicentie (per wedstrijd): 500 euro
Assistent-coach zonder of onjuiste coachlicentie (per wedstrijd): 200 euro
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5.1.2

NATIONALE 2 + NATIONALE 3

−

Coach zonder of onjuiste coachlicentie (per wedstrijd):
o Eerste inbreuk: 50 euro, daarna komt er per inbreuk 100 euro bij de voorziene boete bij, dit met
een plafond van 250 euro.
o Concreet: 50 euro (wedstrijd 1) - 150 euro (wedstrijd 2) - 250 euro (wedstrijd 3) - 250 euro
(wedstrijd 4), 250 euro (wedstrijd 5), …

−

Assistent-coach zonder of onjuiste coachlicentie (per wedstrijd):
o Eerste inbreuk: 25 euro, daarna komt er per inbreuk 25 euro bij de voorziene boete bij, dit met
een plafond van 75 euro.
o Concreet: 25 euro (wedstrijd 1) - 50 euro (wedstrijd 2) - 75 euro (wedstrijd 3) - 75 euro (wedstrijd
4), 75 euro (wedstrijd 5), …

5.1.3 PROMO 1 + PROMO 2
−

5.2
−
−

6

Coach zonder of onjuiste coachlicentie (per wedstrijd):
o Eerste inbreuk: 25 euro, daarna komt er per inbreuk 25 euro bij de voorziene boete bij, dit met
een plafond van 75 euro.
o Concreet: 25 euro (wedstrijd 1) - 50 euro (wedstrijd 2) - 75 euro (wedstrijd 3) - 75 euro (wedstrijd
4), 75 euro (wedstrijd 5), …

JEUGD (3-3, 4-4, 6-6)
Tijdelijke vervanging door coach zonder coachlicentie: 5x/competitiejaar.
Boete vanaf 6de keer: 25 euro (per wedstrijd).

EERSTE AANVRAAG

−

Iedere hoofdcoach en assistent-coach dient in het bezit te zijn van het gevraagde VTS-diploma of
bezig te zijn met het door Volley Vlaanderen goedgekeurde opleidingstraject. Een J-licentie kan door
iedereen worden aangevraagd.

−

Procedure aanvraag:
1. Lid zijn van een club van Volley Vlaanderen (Individuele leden kunnen geen coachlicentie
aanvragen).
2. Via de persoonlijke account van VolleyAdmin2 de aanvraag invullen. Dit kan vanaf 1 juni.
3. Beoordeling van de aanvraag (= goedkeuring of weigering).
4. Bijdrage betalen (zie 8.2).
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VERLENGINGSPROCEDURE

−

Iedere hoofdcoach en assistent-coach die over een geldige coachlicentie beschikte kan een verlenging
van de coachlicentie verkrijgen. Volgende voorwaarden zijn hieraan verbonden:
o Hij dient het vereiste VTS-diploma te bezitten bij de aanvang van de volgende periode (of het
opleidingstraject aanvangen of verder zetten), al of niet aansluitend op de eerste periode. Deze
regel geldt niet voor
▪ de coaches die vanaf 2004 en ononderbroken een vergunning hebben en uitsluitend voor
het toenmalig aangevraagde niveau.
▪ houders van een ervaringslicentie (coachlicentie C) en J-licentie.
o Hij moet minstens één erkende bijscholing volgen op het niveau van de aangevraagde
coachlicentie.
▪ Concreet voorbeeld: Iemand die voor het seizoen 22-23 een coachlicentie C aanvraagt zal
tijdens dat seizoen één bijscholing niveau C moeten volgen.

−

Procedure voor deze verlenging:
1. Lid zijn van een club van Volley Vlaanderen (Individuele leden kunnen geen coachlicentie
aanvragen).
2. Via de persoonlijke account van VolleyAdmin2 de aanvraag invullen. Dit kan vanaf 1 juni.
3. Beoordeling van de aanvraag (= goedkeuring of weigering).
4. Bijdrage betalen (zie 8.2).

−

Aandachtspunt VTS-cursussen en erkende bijscholingen:
o Effectieve aanwezigheid noodzakelijk.
o Inschrijving + betaling volstaan niet.

8
8.1
−
−

8.2
−

BIJDRAGE
BIJDRAGE IN 2 DELEN
Administratieve bijdrage
Abonnement
o Onbeperkte deelname aan bijscholingen op het niveau van de coachlicentie en lager. Het betreft
hier bijscholingen waarvan Volley Vlaanderen (mede-)organisator is.
o Concreet voorbeeld: Iemand met een coachlicentie B kan deelnemen aan alle bijscholingen voor
de niveaus B, C en J. Hij moet enkel betalen bij een eventuele deelname aan een bijscholing
niveau A.

KOSTPRIJS PER SEIZOEN
Prijs coachlicentie:
o Coachlicentie A: 95 euro
o Coachlicentie B: 75 euro
o Coachlicentie C: 50 euro
o Coachlicentie J: 20 euro
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−
−

9
9.1
−
−

9.2
−
−

9.3
−
−

9.4
−
−

Na goedkeuring van de aanvraag door Volley Vlaanderen zal de aanvrager een betalingsuitnodiging
ontvangen om de betaling te voldoen via VolleyAdmin2.
Voor elke coachlicentie dient er een aparte betaling te gebeuren. Gegroepeerde betalingen zijn hierbij
niet toegestaan.

BIJSCHOLINGEN
WELKE BIJSCHOLINGEN KOMEN IN AANMERKING?
Bijscholingen (mede-)georganiseerd door Volley Vlaanderen
VTS-Plus en andere bijscholingen, mits voorafgaande goedkeuring door de VV-Clubcoach voor
Trainers Kristof De Loose (kristof.deloose@volleyvlaanderen.be).

SPECIFIEKE ERKENNING
Start2Volley-clinics: J-licentie
Andere clinics in functie van de doelgroep. Dit geldt ook voor de bijscholingen van VTS-Plus.

PERIODE TE VOLGEN BIJSCHOLINGEN
Duidelijke afbakening: 1 augustus-31 juli
o Voorbeeld: 1 augustus 2022-31 juli 2023 --> Verlenging coachlicentie 23-24
Indien er aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, kan er pas een nieuwe coachlicentie worden
uitgereikt nadat de vereiste bijscholing is gevolgd.

DEELNAMEPRIJS
Houders coachlicentie
o Via het abonnementsysteem.
Andere
o 10 euro (J), 20 euro (C), 40 euro (A en B)
o Uitzondering: Verplichte bijscholing voor stage VTS-cursus Initiator en Instructeur B (gratis)

10 REGLEMENT ERKENDE BIJSCHOLINGEN
10.1 WAT
−

Bijscholingen georganiseerd door clubs van Volley Vlaanderen.

10.2 VOORWAARDEN EN ONDERSTEUNING
10.2.1 VOORWAARDEN
−

Een club die een erkende bijscholing wenst te organiseren, kan contact opnemen met de VVClubcoach voor Trainers Kristof De Loose (kristof.deloose@volleyvlaanderen.be).
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−

Voorwaarden:
o Erkenning voor maximum 2 niveaus, te bepalen door de VV-Clubcoach voor Trainers.
o Houders van een coachlicentie op het niveau van erkenning en hoger hebben toegang via het
abonnementsysteem. Anderen betalen een vastgelegd bedrag (zie 9.4).
o Logo Volley Vlaanderen dient te worden vermeld in alle communicatie.

10.2.2 ONDERSTEUNING
−

Afhankelijk van het niveau kan een club een ondersteuning (incl. BTW) bekomen voor de organisatie
van een erkende clinic.
o Niveau A: 550 euro
o Niveau B: 450 euro
o Niveau C: 350 euro
o Niveau J: 300 euro

11 GELIJKSCHAKELINGEN
11.1 GELIJKSCHAKELING COACHLICENTIE FVWB EN VV
−

Een coachlicentie van gelijkwaardig niveau van het FVWB is geldig in de Volley Vlaanderen-competitie
en omgekeerd.

11.2 BIJSCHOLINGEN NVVO IN NEDERLAND
−
−

Bijscholingen NVVO (Nederlandse Vereniging van Volleybal Oefenmeesters) zijn erkend voor de
verlenging van de coachlicentie binnen Volley Vlaanderen.
Erkenning is als volgt vastgelegd:
o VT5 + VT4 + VT3: coachlicentie A en B
o VT2 + VT1: coachlicentie C en J

11.3 GELIJKSCHAKELING TRAINERSDIPLOMA’S NEVOBO EN VTS
−

−

Trainersdiploma’s Nevobo (Nederlandse Volleybalbond) --> VTS (Vlaamse Trainersschool)
o VT5: Trainer A
o VT4: Trainer B
o VT3: Instructeur B
o VT2: Initiator
Voor gelijkschakeling van een trainersdiploma van andere landen dient contact te worden opgenomen
met de VV-Clubcoach voor Trainers Kristof De Loose (kristof.deloose@volleyvlaanderen.be).
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