
 

 

Diplomaverplichtingen Seizoen 2022-2023 
 
Sinds het seizoen 2017-2018 werkt de KBHB met diploma-verplichtingen voor hoofdcoaches in 
bepaalde categorieën. Ter voorbereiding van het seizoen 2022–2023 herinneren wij jullie graag 
aan deze verplichtingen zoals die enkele jaren geleden werden vastgelegd. 
 

1. Nationale jeugdreeksen 

Volgende verplichtingen gelden in de nationale jeugdreeksen voor het seizoen 2022-2023: 
 

 In de categorieën U14, U16 en U19 op nationaal niveau heeft een coach minstens het 
‘Initiator Hockey’-diploma nodig.  

 
PROCEDURE 
Een coach die bij aanvang van het seizoen niet over het vereiste diploma beschikt voor de 
categorie waarin hij of zij coacht, heeft tot het einde van het seizoen (voor 1 juni) de tijd om het 
juiste diploma te behalen. 
 

2. Belgian League – Senioren 

Volgende verplichtingen gelden in de Belgian League voor het seizoen 2022-2023: 
 

 Hoofdcoaches van de Belgian League Nat. 2 en 3 moesten minstens het Initiator-diploma 

op zak hebben. 

 Hoofdcoaches van de Belgian League Nat. 1 en HD moesten minstens het Instructeur B-

diploma op zak hebben. 

 
PROCEDURE 
Een coach die bij aanvang van het seizoen niet over het vereiste diploma beschikt voor de 
categorie waarin hij of zij coacht, heeft tot het einde van het seizoen (voor 1 juni) de tijd om het 
juiste diploma te behalen. 
 
Zoals vermeld in ons schrijven van 19 april 2018 gelden voor de Belgian League echter enkele 
uitzonderingen, waarbij coaches die niet beschikken over de noodzakelijke Belgische diploma’s, 
een licentieaanvraag kunnen indienen op basis van bepaalde (buitenlandse) diploma’s en/of 
verworven competenties. Deze voorwaarden worden hieronder extra opgefrist en verduidelijkt. 

 
 
 



 

 

LICENTIEAANVRAAG (zonder Belgisch coachdiploma) 
 
 
1. Op basis van FIH diploma’s  
Een coach die beschikt over het FIH Level 3 (*) diploma, of hoger, kan een 
coachlicentie bekomen voor één seizoen. 
 
 
2. Op basis van coachervaring 

a. Een coach met minstens 4 jaar (1 Olympiade) ervaring als National Team 
coach (T1, T2 of T3) van een top 12 land kan een coachlicentie bekomen 
voor één seizoen; 

b. Een coach met minstens 4 jaar T1 (Head Coach) ervaring in Eredivisie in 
België in de laatste 6 jaar kan een coachlicentie bekomen voor één seizoen; 

c. Een coach met minstens 4 jaar T1 (Head Coach) ervaring op het hoogste 
niveau in het buitenland in de laatste 6 jaar kan een coachlicentie 
bekomen (**) voor één seizoen. 

 

 

3. Op basis van Level 4 KBHB diploma 
Een coach die beschikt over een KBHB coach-Level 4 diploma kan een coachlicentie 
bekomen voor één seizoen (**). 
 
 
4. Op basis van internationale spelerservaring 
Een speler met minstens 4 jaar spelerservaring in het nationale senioren mannen-of 
vrouwenteam van zijn/haar land, kan een coach licentie (***) bekomen voor één 
seizoen. 
 
 
 
* Het FIH Level 3-diploma wordt bij de Vlaamse Trainersschool voortaan geassimileerd met het 
Initiator Hockey-diploma. 

 
 
 
 



 

 

PROCEDURE 
Elke coach die zich kan beroepen of éen of meerdere van bovenstaande (6) kwalificaties 
en/of competenties, kan een coachlicentie aanvragen. 
 

1. Aanvraag 
Ten laatste voor 1 juni van een lopend seizoen wordt een officiële licentieaanvraag 
gedaan voor het volgende seizoen. Het officiële document (‘Coach Licence Application 
Form’) is terug te vinden op de website en dient volledig ingevuld te worden door de 
betreffende coach. Dit document wordt gemaild naar Lucas Vanden Bossche, de Coach 
Academy Manager van de Vlaamse Hockey Liga (lucas.vandenbossche@hockey.be).  
 
Indien er voor 1 juni geen duidelijkheid is over wie de coach zal zijn, moet de aanvraag 
ten laatste op 15 augustus ingediend worden, opdat de licentieaanvraag tijdig 
geëvalueerd en verwerkt kan worden in functie van de eerste speeldag van de 
competitie. 
 

2. Check 
Lucas Vanden Bossche zal een eerste check doen (volledigheid van de gegevens, bewijs 
van vereiste diploma, enz.) en het dossier vervolgens bezorgen aan het Education 
Committee. Dit comité bestaat uit vertegenwoordigers van de High Performance Staff 
van de KBHB en de Coach Academy Managers van beide liga’s. 
 
Het Education Committee (EC) zal het dossier beoordelen en de aanvrager finaal (al dan 
niet) een licentie toekennen voor een periode van 1 seizoen. Dit wordt voor 15 juni aan 
de coach meegedeeld door Lucas Vanden Bossche. 
 
BELANGRIJK: in de gevallen aangeduid met (**) of (***) zal de betrokken coach eerst 
door het EC uitgenodigd worden voor een interview met assessment. Voor meer 
informatie zie het document ‘Assessment’. 
 
In alle gevallen wordt dus maximaal een coachlicentie toegekend voor één seizoen. 
 

3. Hernieuwing 
 
Na afloop van dat seizoen zullen alle betrokken coaches een nieuwe aanvraag moeten 
indienen, indien zij in aanmerking willen komen voor een licentie voor een nieuw 
seizoen. Deze aanvraag moet ook voor 1 juni worden gedaan. 
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Het EC zal, bij een nieuwe aanvraag van de betrokken coach, een evaluatie maken: 

 Indien de evaluatie positief is, bekomt de coach een nieuwe licentie voor een 
bijkomende periode van 3 seizoenen; 

 Indien de evaluatie negatief is, bekomt de coach geen nieuwe licentie tenzij 
hij/zij het vereiste VTS-diploma haalt. 

 
Na 3 seizoenen wordt dezelfde procedure toegepast, met een nieuwe aanvraag en 
evaluatie: 

 Indien de evaluatie positief is, bekomt de coach een nieuwe licentie voor een 
bijkomende periode van 5 seizoenen; 

 Indien de evaluatie negatief is, bekomt de coach geen nieuwe licentie tenzij 
hij/zij het vereiste VTS-diploma haalt. 

 
Voor coaches die, na positieve assessment door het EC, op basis van spelerservaring (**) 
een licentie bekomen voor 1 seizoen, zullen daarna, bij een nieuwe aanvraag, voor 
maximaal 2 bijkomende seizoenen een licentie kunnen bekomen. Daarna kunnen zij 
enkel nog een coachlicentie bekomen indien zij het vereiste VTS-diploma hebben 
behaald. 
 
Samenvattend gelden dus volgende potentiële termijnen: 
 

Situatie Aanvankelijke termijn Potentiële vernieuwing 
1. FIH Diploma (min. Level 3) 1 seizoen 1+3+ 5 

2. a. National Team Coach 1 seizoen 1+3+5 

2. b T1 Eredivisie 1 seizoen 1+3+5 

2. c. T1 Buitenland (assessment) 1 seizoen 1+3+5 

3. KBHB Level 4 (assessment) 1 seizoen 1+3+5 

4. Spelerservaring (assessment) 1 seizoen 1+2 

 
Voor vragen kan u steeds terecht bij Lucas Vanden Bossche. 


