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5.0.

Algemeen

5.0.01.

Doel
Dit hoofdstuk geeft de regels met betrekking tot licenties.

5.0.02.

Afkortingen
Naast de afkortingen die verklaard zijn in hoofdstuk 1 worden de volgende
afkortingen gebruikt in dit hoofdstuk:
KSS

5.0.03.

Kwalificatie Structuur Sport. De systematiek (ontwikkeld in
samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport) voor het beschrijven van de vereiste kennis
en kunde door middel van kwalificatieprofielen, benodigd
voor het verkrijgen van een diploma of certificaat van een
sportopleiding. Het KSS-systeem kent vijf kwalificatieniveaus.

Begripsbepalingen
Naast de begripsbepalingen die verklaard zijn in hoofdstuk 1 worden de
volgende begripsbepalingen gebruikt in dit hoofdstuk:
Bondsdiploma

Bondsopleiding
Certificaat

Discipline
Licentie
Licentiehouder

Een door de KNGU afgegeven bewijsstuk voor het met
goed gevolg afsluiten van een bondsopleiding. Hiermee
wordt de bevoegdheid verkregen om te assisteren, les
of training te geven binnen een discipline op het niveau
van de aangeboden leerstof in de desbetreffende
bondsopleiding.
Een door de KNGU erkende opleiding ten behoeve van
het geven van gymnastiekonderricht of -begeleiding die
is vastgelegd in een programma.
Een door de KNGU afgegeven bewijsstuk voor een
gevolgde bijscholing. Hiermee wordt de bekwaamheid
verkregen om te assisteren of les te geven op het niveau
van de aangeboden leerstof van de bondsopleiding
waar de bijscholing betrekking op heeft.
Een van de disciplines van de KNGU.
Een persoonsgebonden, door de KNGU afgegeven
document, dat de bekwaamheid van de persoon
bekrachtigt op basis van een bondsdiploma.
Een persoon die over een geldige licentie beschikt.
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5.0.04.

Verplichtingen voor de leden
Gymnastiekonderricht en begeleiding bij trainingen, demonstraties, wedstrijden
en overige activiteiten en evenementen van de KNGU en van bij de KNGU
aangesloten leden worden uitsluitend verzorgd en/of geïnstrueerd of
aangestuurd door licentiehouders van de KNGU. Dit geldt op alle niveaus
(recreatie-, wedstrijd- en topsport).

5.0.05.

KSS opleidingssysteem en bondsdiploma’s
1.

2.

Het opleidingssysteem volgens de KSS kent de onderstaande vijf
kwalificatieniveaus waarvoor een bondsdiploma kan worden afgegeven,
waarbij de benaming van de opleiding aangeeft om welk niveau het gaat.
Niveau
1

Naam
Assistent

2

Assistent-leider

3

Leider of Trainer-coach

4

Trainer-coach

5

Topcoach

Opleiding
Opleiding tot Assistent in de
vermelde discipline
Opleiding tot Assistent in de
vermelde discipline
Opleiding tot Leider of Trainercoach in de discipline
Opleiding tot Trainer-coach in de
discipline
Opleiding tot Topcoach in de
discipline

De onderstaande diploma’s geven licentiehouders een zelfstandige
bevoegdheid om les te geven bij activiteiten van de KNGU of bij de KNGU
aangesloten leden:
a)

Diploma’s verkregen via het opleidingssysteem volgens de KSS op
niveau 3, 4 of 5 in de vermelde discipline; en

b)

Een diploma of vergelijkbaar bewijs van een door de KNGU erkende
met het vermelde onder 2 sub a) van dit artikel vergelijkbare opleiding
in de betreffende discipline.
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5.1.

Licenties

5.1.01.

Uitgifte licenties
Licenties worden door de KNGU uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het
Bondsbestuur.

5.1.02.

Omschrijving licenties
De KNGU kent op basis van haar opleidingsstructuur de volgende soorten
licenties van bekwaamheid:

5.1.03.

Niveau 3

Bekwaamheid voor zelfstandig lesgeven op niveau 3 in de
vermelde discipline.

Niveau 4

Bekwaamheid voor zelfstandig geven van training op niveau 4
in de vermelde discipline.

Niveau 5

Bekwaamheid voor zelfstandig geven van training op niveau 5
in de vermelde discipline.

Vereisten voor licentieafgifte
Voor de afgifte van een licentie dient aan de navolgende voorwaarden te
worden voldaan:
a)

Opleidingsvereisten
De licentiehouder dient te beschikken over een diploma als genoemd in
5.0.05. Een club- of individueel lid dat een licentie aanvraagt op basis
van een diploma dat langer dan vier jaar geleden is behaald, dient
eerst voldoende bijscholingen te hebben gevolgd met een minimale
waarde van 16 verlengingspunten. De betreffende opleidingspunten
moeten zijn behaald binnen een tijdsbestek van vier jaar voor de
licentieaanvraag.

b)

Onderschrijven gedragsregels/beroepscode
Voor de digitale aanvraag van de licentie wordt gedaan, dient de
aanvrager eerst de gedragsregels van de KNGU (huishoudelijk
reglement hoofdstuk 7) en de via www.nlcoach.nl raadpleegbare
beroepscode van NLcoach, te lezen en te verklaren zich aan deze
gedragsregels en de beroepscode te houden.

c)

Lidmaatschap KNGU
De licentiehouder dient een natuurlijk persoon te zijn die lid is van de
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KNGU.
5.1.04.

Aanvraag licentie
Een licentie moet digitaal via de website van de KNGU worden aangevraagd
door degene die een licentie wil verkrijgen of verlengen.

5.1.05.

5.1.06.

Verstrekking en duur licentie
1.

Een licentie wordt niet eerder verstrekt dan is vastgesteld dat is voldaan
aan zowel de vereisten als genoemd in artikel 5.1.03. en aan de
betalingsverplichting.

2.

De KNGU kent de licentie toe. Een licentie blijft het eigendom van de
KNGU.

3.

Een licentie is geldig voor een termijn van vier jaar, gerekend
vanaf de afgiftedatum.

Verantwoordelijkheden verbonden aan een licentie
Een licentie geeft per niveau (3, 4 of 5) de bekwaamheid van de
licentiehouder aan met betrekking tot het niveau van de lesstof binnen de
desbetreffende discipline die de licentiehouder mag aanbieden. De
licentiehouder is zelf verantwoordelijk voor de aangeboden lesstof en moet
schriftelijk kunnen aantonen dat hij geschoold is voor de aangeboden
lesstof.

5.1.07.

Verplichtingen voor het gewoon/buitengewoon/individueel lid
1.

Bij uitvoering van, respectievelijk deelname aan, alle activiteiten waarvoor
overeenkomstig artikel 5.0.04. een licentie is vereist, dient de trainer of leider
in het bezit te zijn van een geldige licentie. Bij het niet voldoen aan deze
verplichting ligt de aansprakelijkheid bij het gewoon of buitengewoon lid.

2.

Indien - gezien het aantal deelnemers van een vereniging of organisatie de aanwezigheid van meerdere trainers of begeleiders op de training- of
wedstrijdvloer is vereist of gerechtvaardigd, dient tenminste één van de
trainers in het bezit te zijn van de vereiste licentie. Daarbij functioneren de
begeleiders zonder licentie onder de volledige verantwoordelijkheid van
de trainer met licentie. In het geval dat er op enig moment bij een toestel
geen trainer met een geldige licentie aanwezig is, moet de betrokken

HR5-5

begeleider minimaal in bezit zijn van een KSS-diploma niveau 2, waarbij het
mogen hulpverlenen op de toestellen zich slechts beperkt tot datgene dat
binnen de betreffende opleiding is behandeld. Ook hier geldt dat de
aansprakelijkheid bij het gewoon of buitengewoon lid ligt.
5.1.08

5.1.09.

5.1.10.

Gevolgen schorsing licentiehouder
1.

Indien de licentie van een trainer of leider (tijdelijk) is ingetrokken, is het niet
toegestaan dat deze trainer of leider aanwezig is op de trainings- of
wedstrijdvloer en wordt hij bij overtreding van de trainings- of wedstrijdvloer
verwijderd. Ook wordt hiervan aangifte gedaan bij de tuchtcommissie van
het ISR.

2.

Indien de licentie van een trainer of leider (tijdelijk) is ingetrokken, wordt het
de trainer of leider niet toegestaan opleidingen dan wel bijscholingen bij
de KNGU te volgen en/of te geven.

Controle op licentie
1.

Bij de inschrijving voor een wedstrijd/evenement dient de trainer met een
geldige licentie zijn deelnemers in te schrijven. Dat kan bijvoorbeeld met
het relatienummer van de betrokken trainer die gekoppeld is aan een
geldige licentie en het lidmaatschap van de KNGU.

2.

Bij een wedstrijd of evenement wordt er bij twijfel door de organisatie
gevraagd naar de licentie. De licentiehouder is tijdens wedstrijden en
(bij)scholingen verplicht de licentie te tonen op verzoek van de
organisatie.

3.

Er wordt gecontroleerd op het hebben van een geldige licentie bij het
inschrijven voor een (bij)scholing.

Verlengen licentie
1.

Bij het verstrijken van de geldigheidstermijn kan een licentie worden
verlengd voor opnieuw een periode van vier jaar. De voorwaarden zoals
opgenomen in artikel 5.1.03 zijn van overeenkomstige toepassing. Daarbij
geldt specifiek voor:
-

Bijscholingen voor een licentiehouder niveau 3: vrij voor wat betreft
de discipline waarop wordt bijgeschoold, mits minimaal op niveau 3.
Bijscholingen voor een licentiehouder niveau 4: minimaal twee
bijscholingen op niveau 4 in de discipline waarvoor de licentie is
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afgegeven en twee bijscholingen op minimaal niveau 3 in een
willekeurige discipline.
2.

5.1.11.

Een overschot aan licentiepunten binnen de voorgaande licentietermijn
kan niet worden overgeheveld naar de nieuwe licentietermijn.

Intrekken licentie
1.

Het Bondsbestuur kan een licentie intrekken indien blijkt dat de
licentiehouder niet (meer) voldoet aan de vereisten voor de
betreffende licentie.

2.

Het Bondsbestuur kan bij de tuchtcommissie van het ISR een verzoek
indienen voor het tijdelijk intrekken indien aangifte bij de
Tuchtcommissie van het ISR wordt gedaan voor een van de volgende
overtredingen:
a.
b.
c.
d.

indien een licentiehouder de belangen van de KNGU of van
een gewoon/buitengewoon/club/individueel lid in ernstige
mate heeft geschaad;
handelen in strijd met gedragsregels, als bepaald in hoofdstuk
7 van het huishoudelijk reglement, en/of de beroepscode van
NLcoach;
indien een licentie door een ander dan de licentiehouder
wordt benut;
indien de licentiehouder training verzorgt boven zijn niveau.

De tijdelijke intrekking blijft van kracht tot het moment dat de
Tuchtcommissie van het ISR de tijdelijke maatregel opheft dan wel
omzet in een voorlopige maatregel.
3.

Het Bondsbestuur trekt een licentie in ieder geval in als gevolg van
een uitspraak, anders dan vrijspraak, van de Tuchtcommissie of de
Commissie van Beroep van het ISR in een strafzaak en/of klachtzaak
naar aanleiding van de in lid 2. genoemde overtredingen.
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5.2.

Straffen

5.2.01.

Strafbevoegdheid
Bij overtreding van de bepalingen in dit hoofdstuk kan, naast de intrekking van
een licentie door het bondsbestuur, tevens een strafzaak aanhangig gemaakt
worden bij de Tuchtcommissie respectievelijk de Commissie van Beroep van het
ISR.

5.2.02.

Beroep
1.

Tegen beslissingen van het Bondsbestuur, als genoemd in artikel
5.1.11, staat beroep open op de Bondsraad.

2.

Tegen een uitspraak van de Tuchtcommissie van het ISR, als
genoemd in artikel 5.1.11, lid 2, staat beroep open bij de Commissie
van Beroep bij het ISR.

3.

Zolang nog niet op een beroep is beslist blijft de beslissing
respectievelijk uitspraak van kracht.
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5.3.

Slotbepaling
In gevallen, waarin dit hoofdstuk niet voorziet, beslist het Bondsbestuur.
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