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Licentiepunten overzicht externe (bij)scholingen 
 

In dit document staat een overzicht van alle vooraf erkende 
bijscholingen/opleidingen die in aanmerking komen voor licentiepunten.   

Deze bijscholingen/opleidingen kun je zelf opvoeren in je digitale CV met een 
diploma of een bewijs van deelname. De punten worden dan automatische 
toegekend.   

Per externe bijscholing/opleidingen die bij ons worden aangevraagd kennen we 
maximaal 8 punten toe per bijscholing/opleiding.   

Trainers met een niveau 4 licentie mogen ook een niveau 3 scholing volgen en 
vaak is andersom ook mogelijk.  

Let op! Een trainer met een niveau 4 licentie (Turnen dames/turnen heren) 
moet per licentieverlengingen minimaal 8 punten op niveau 4 behalen.   

Externe opleidingen  
Aantal punten Niveau 

licentie 

Opleiding PABO en/of ALO (diploma) 8 3 

Opleiding Fysiotherapie (diploma)   8 3 

Opleiding Psychologie (diploma)   8 3 

Diploma MDGO SB, CIOS of een gelijkwaardige 
opleiding mbo-sport  

4 3 

Diploma HBO sportmanagement/sport en economie   4 3 

 
Externe sportbonden  

Aantal punten Niveau 
licentie 

Kaderweekend Gymsport Federatie  

GymFed (België)   

8 weekend 

4 per dag 

3 

Bijscholing Nordic Walking en sportief wandelen van de 
KNAU 

4 3 
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Externe aanbieders  
- AALO 
- KVLO 
- Academie voor sportkader 
- ASM  
- NL Coach  

Aantal punten Niveau 
licentie 

Scholing 1,5 tot 3 uur 2 3 

Scholing 3 tot 6 uur 4  3 

Scholing > 6 uur 8 3 

 
Eerste hulp cursussen/bijscholingen  

Aantal punten Niveau 
licentie 

EHBO-cursus  4 3 

Reanimatiecursus en basic life support (BLS/AED) 4 3 

Eerste hulp bij sportongevallen  4 3 

EHBO Baby’s en kinderen  4 3 

EHBO Online snelcursus  2 3 

 
Docenten & actoren KNGU   

Aantal punten Niveau 
licentie 

Geven van bijscholing/workshop/clinic (KNGU) welke nog niet 
eerder is gegeven (3 uur durende scholing)   

4 3 en 4 

Geven van trainer-coach opleiding als expert 2 3 en 4 

Begeleiden van cursist als praktijkbegeleider niveau 1/2/3/4 1 3 

Actorenscholing   

(Docent/trajectcoach/beoordelaar theorie/examinatoren)  

2 3 en 4 
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