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KNWU | OPGESCHORT BIJSCHOLINGBELEID 2020  
Arnhem november 2020  
 
De afgelopen maanden zijn door het coronavirus erg ingrijpend geweest. Wedstrijden en veel trainingen 
konden niet plaatsvinden, zo ook veel cursussen die de KNWU Campus aanbiedt. Aangezien veel 
bijscholingen zijn geannuleerd wordt het bijscholingsbeleid voor 2020 opgeschort.  
 
Het bijscholingsbeleid 
Het bijscholingsbeleid zorgt er voor dat kaderlicentiehouders blijven leren, ook wanneer men de scholing 
succesvol heeft afgerond. Op deze manier blijft het kader op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de 
sport. Elke vier jaar moet je 12 bijscholingspunten halen voor je licentie. Normaal gesproken wordt er aan 
het eind van het jaar gekeken of je in de afgelopen jaren voldoende punten hebt gehaald. Dit jaar is dat niet 
het geval, je kunt dus gewoon een licentie aanvragen voor 2021. 
 
Om je te blijven te ontwikkelingen stimuleren we elk kaderlid om bijscholingen te volgen. Natuurlijk doe je 
al veel en dat waarderen we ook, maar door bijscholingen stimuleren we je om ook buiten je 
werkzaamheden te leren en ontmoeten. Dit kan ook online en kan ook bij een andere organisatie die 
bijscholingen aanbiedt. Of misschien volg je via je werk elk jaar een EHBO cursus. Wees hierin creatief. 
  
Antwoord op veelgestelde vragen 
Waarom zou ik met het coronavirus überhaupt een kaderlicentie aanschaffen in 2021?  
Als je als kaderlid een licentie hebt bij de KNWU ben je onder andere verzekerd voor aansprakelijkheid en 
persoonlijke ongevallen tijdens de activiteit. Het is als trainer ook fijner wanneer je met bijvoorbeeld 
rechtsbijstand dit niet via de vereniging hoeft te regelen. Daarnaast bieden we onze licentiehouders diverse 
scholingen aan tegen een gereduceerde prijs en brengen we je op de hoogte van scholingen en 
ontwikkelingen. 
 
Hoe ziet de toekomst van de KNWU Campus er uit?  
De KNWU Campus bouwt steeds meer naar een online aanbod. Maar vergeet niet dat er ook heel veel 
meer organisatie zijn die scholingen aanbieden, bijvoorbeeld bij jou in de gemeente, vanuit het 
sportakkoord, NOC*NSF of NL Coach. 
 
Wat gebeurt er met de punten die ik dit jaar heb behaald? 
De punten die je dit jaar hebt gehaald worden niet weggegooid en worden zo snel mogelijk verwerkt in de 
nieuwe omgeving van de KNWU Campus. Door het coronavirus zijn scholingen uitgevallen, we komen 
daarin dus de kaderleden tegemoet. De check of je de afgelopen 4 jaar minimaal 12 punten hebt gehaald 
wordt voor 2020 opgeschort. Je kunt volgend jaar dus gewoon een licentie aanvragen voor 2021.  
 
Waar kan ik mijn huidige puntenaantal bekijken? 
Helaas haalt de werkelijkheid ons in, de koppeling met MijnKNWU is namelijk nog niet gerealiseerd*. Dit 
betekent dat jouw puntenaantal mogelijk niet helemaal inzichtelijk is. De punten die je hebt behaald via de 
KNWU Campus zijn wel inzichtelijk, kijk daarvoor bij ‘Producten’ bij je eigen KNWU Campus account. De 
punten die je in het verleden hebt gehaald en nog in het oude ‘mijnknwu’ stonden, zijn nog niet zichtbaar. 
Wanneer de koppeling is gemaakt kan je ook met je KNWU ID inloggen op de KNWU Campus website en 
kun je daar de behaalde punten bekijken.  
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*Verwachting is tweede helft van december 2020. Het kan daarom zijn dat je wat langer moet wachten op 
de verwerking. 
 
Wat doe je met je huidige scholingen en punten. 

1. Heb je nog geen account bij KNWU Campus, dan adviseren we om nog even te wachten en straks in 
te loggen met je KNWU ID of het bewijs van deelname naar ons mailen. 

2. Heb je al wel een account. Ga dan naar opleidingen en voeg daar je opleiding toe. Heb je al een 
opleiding afgerond van de KNWU Campus, dan komt hier ook deze opleiding te staan. 
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