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Spelregels Licentiebehoud 
 

Procedureel: 

+ De basis vormt het Trainerslicentiereglement (TLR) en deze is leidend. Zie www.nttb.nl.  
+ In twijfelgevallen beslist de coördinator Opleidingen  
+ Beroep is eventueel mogelijk bij de Toetsingscommissie. 
+ een abonnement op de digitale (trainers) nieuwsbrief is verplicht . 
+ Eigen verklaring van kennisname van de inhoud van deze nieuwsbrief volgens artikel 8 TLR  
+ Verklaring volgens artikel 8 TLR over activiteiten als trainer en waar 
+ Presentielijsten bijscholingen door organisatie naar bondsbureau. 
+ Licentie wordt geadministreerd door het bondsbureau 
+ Erkenning van bepaalde activiteiten (ook op verzoek): coördinator opleidingen beoordeelt. 
+ De mogelijkheid bestaat een licentie te laten ‘rusten’. 
+ Hernieuwing licentie: volgens de richtlijnen of via (eenmalig) generaal pardon 
+ Overstap naar nieuwe systeem: licentie blijft geldig tot oude vervaldatum. 
+ Huidig voorstel wordt om de 2 jaar geëvalueerd 

 

Aard en inhoud van de bijscholing 

Tafeltennistechnisch Algemeen of sportoverstijgend 

Spelregels – veranderingen 
Materiaalontwikkeling 
Techniekontwikkeling 

Anti doping 
NTTB speerpunten 

 
Overweging: 

o afstappen van oude passieve systeem naar bewijslast bij de licentiehouder 
o per periode bepaalde punten halen met een totaal per vastgestelde periode 
o per licentie verschilt het activiteitenniveau en bijbehorende bewijslast. 
o Een aantal punten vaststellen dat behaald moet worden om voor licentiebehoud in 

aanmerking te komen. Zie matrix hieronder. 
o Aan iedere bijscholingsactiviteit een aantal punten toekennen, zodat een optelsom gemaakt 

kan worden. Bijvoorbeeld TT3 moet 10 punten behalen. 
 

Groep A: actief kennis opdoen/delen als trainer / coach 
Verklaring actief zijn maximaal 4 punten  
Wekelijks hele periode  4 punten  
Onregelmatig  2 punten   
Docent opleiding 1 per les max 4 punten samen minstens 50%  
Praktijkbegeleider 1 per kandidaat max 2 punten 
PVB beoordeling 2 1 per keer max 2 punten  
 
Groep B: passief kennis opdoen 
Verklaring nieuwsbrief  1 punt  
Visie  2 punten   samen minstens 50% 
Scholingsbijeenkomst 1 per dagdeel 5 punten  

 
Voor T4 en 5 diverse opties i.o.m. VVTT 
Extra punten mogen mee naar volgende cyclus. 
Punten hebben geldigheidsduur gedurende lopende periode. 

http://www.nttb.nl/
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Uitwerking per licentie: 
 

 
Tafeltennisbegeleider 1. 

Lengte van de periode: 10 jaar. 

Eisen om de licentie geldig te houden:  

Lezen van de nieuwsbrief: 
o Bijhouden kennis van spelregels 

Verklaring volgens art 8 TLR 

Actief als begeleider Minstens 50 keer 
Verklaring volgens art 8 TLR   
Naam/namen vereniging 
doorgeven aan NTTB 

o Een van de reguliere TT1 bijeenkomsten  
Een bijeenkomst van de opleiding Tafeltennistrainer 2  

0 (worden aanbevolen gezien de 
lange periode van 10 jaar, maar 
zijn niet verplicht) 

 
Tafeltennistrainer 2. 

Lengte van de periode: 4 jaar. 

Eisen om de licentie geldig te houden: 6 punten (3A + 3B) 

Lezen van de nieuwsbrief: 
o Bijhouden kennis van spelregels 

Verklaring volgens art 8 TLR 

Groep A: Actief als trainer Minstens 40 keer 
Verklaring volgens art 8 TLR 
Naam/namen vereniging 
doorgeven aan NTTB 

Groep B: Aantal bijscholingen 2 (tafeltennistechnisch) 
Bewijs van deelname 

Bijscholingsmogelijkheden: 
o Specifieke bijscholing voor Tafeltennistrainer 2 
o Een van de reguliere bijeenkomsten van Tafeltennistrainer 2 (zonder verwerking) 
o Een bijeenkomst van de opleiding Tafeltennistrainer 3 (zonder verwerking) 
o docent TT1 

 
Tafeltennistrainer 3. 

Lengte van de periode: 4 jaar. 

Eisen om de licentie geldig te houden: 10 punten (5A + 5B) 

Lezen van de nieuwsbrief: 
o Bijhouden kennis van spelregels 

Verklaring volgens art 8 TLR 

Actief als trainer / coach Minstens 40 keer 
Verklaring volgens art 8 TLR 
Naam/namen vereniging 
doorgeven aan NTTB 

Aantal bijscholingen 3 (tafeltennistechnisch en 
algemeen) 
Bewijs van deelname 

Bijscholingsmogelijkheden: 
o Specifieke bijscholing voor Tafeltennistrainer 3 
o Een van de reguliere bijeenkomsten van Tafeltennistrainer 3 (zonder verwerking) 
o Een bijeenkomst van de opleiding Tafeltennistrainer 4 (zonder verwerking) 
o Praktijkbegeleiding van een Tafeltennistrainer 2 in opleiding. 
o Optreden als PVB praktijk beoordelaar voor Tafeltennistrainer 2. 
o Docent TT2 en TT1 
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Tafeltennistrainer 4. 

Lengte van de periode: 3 jaar. 

Eisen om de licentie geldig te houden: 10 punten (5a + 5B) 

Lezen van de nieuwsbrief: 
o Bijhouden kennis van spelregels 

Verklaring volgens art 8 TLR 

Actief als trainer / coach Minstens 40 keer 
Verklaring volgens art 8 TLR 
Naam/namen vereniging 
doorgeven aan NTTB 

Aantal bijscholingen Min. 1 tafeltennistechnisch 
Min. 1 algemeen 
Max 1 punt PvB beoordeling 
Max 1 punt begeleiding 
Max 1 punt docent 
Bewijs van deelname 

Bijscholingsmogelijkheden: 
o Specifieke bijscholing voor Tafeltennistrainer 4 
o Een andere bijeenkomst die als bijscholing wordt erkend.  
o Een van de reguliere bijeenkomsten van Tafeltennistrainer 4 (zonder verwerking) 
o Praktijkbegeleiding van een Tafeltennistrainer 3 in opleiding. 
o Optreden als PVB beoordelaar (praktijk of theorie) voor Tafeltennistrainer 3 
o Optreden als docent voor Tafeltennistrainer 2 of 3. 
o Optreden als trajectbegeleider voor Tafeltennistrainer 3. 
o Optreden als PVB beoordelaar (praktijk of theorie) voor Tafeltennistrainer 3. 

 
Tafeltennistrainer 5. 

Lengte van de periode: 1 jaar, per jaar verplicht:  

Eisen om de licentie geldig te houden, per jaar:  

Nieuwsbrief verplicht  

VVTT Visie verplicht  

Bijhouden vakliteratuur Eigen verklaring 

Actief als trainer, coach of opleider Minstens 40 keer 
Verklaring volgens art 8 TLR 
Naam/namen vereniging 
doorgeven aan NTTB 

Aantal bijscholingen 1 tafeltennistechnisch  
1 algemeen 
Bewijs van deelname 

Bijscholingsmogelijkheden: 
o Een bijeenkomst die als bijscholing wordt erkend.  
o Praktijkbegeleiding van een Tafeltennistrainer 4, 5 in opleiding. 
o Optreden als docent voor Tafeltennistrainer 3 of 4, 5. 
o Optreden als trajectbegeleider voor Tafeltennistrainer 3 of 4,5. 
o Optreden als PVB beoordelaar voor Tafeltennistrainer 3 of 4, 5 
o Publicatie schrijven 
o Buitenlandse scholingen gewenst 

 

 
NTTB/Zoetermeer/dec2010 


