
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regeling Permanente ontwikkeling (PO) voor 

tennisleraren 
De KNLTB acht het in het kader van de voortdurende ontwikkeling en vernieuwing van de 

tennissport van belang dat de tennisleraar zich blijft ontwikkelen. De tennisleraar komt 

alleen in aanmerking voor een KNLTB-licentie indien hij aantoont dat hij zijn 

vakbekwaamheid ontwikkelt conform de Regeling Permanente Ontwikkeling. 

 

De KNLTB stelt de navolgende regeling vast betreffende de Permanente Ontwikkeling van de tennisleraar. 

 

Artikel 1 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

• Afstandsonderwijs: vormen van onderwijs in elektronische of schriftelijke vorm die tijds- en plaats 

onafhankelijk kunnen worden uitgevoerd. 

• Geaccrediteerde cursus: een door de afdeling Tennisleraren van de KNLTB als zodanig 

geaccrediteerd cursusaanbod. 

• Intervisie: een gestructureerd en vastgelegd overleg van een kleine groep tennisleraren, waarin 

vragen over het eigen functioneren centraal staan. Het doel is het op peil houden van de 

deskundigheid en/of verbeteren van het functioneren van de tennisleraar. 

• PO: Permanente Ontwikkeling. 

• Regeling: Regeling Permanente Ontwikkeling. 

• Tennisleraar: de persoon die in het bezit is van een geldige KNLTB A-, B- of C-licentie. 

• Vakbekwaamheid: de competenties waarover de tennisleraar beschikt, conform zijn licentie met 

betrekking tot het geven van tennislessen, het organiseren van clubactiviteiten en de 

communicatie binnen de vereniging. 
 

Toelichting 
Cursussen komen alleen in aanmerking voor PO-punten als deze zijn geaccrediteerd door de KNLTB. Als 
een cursus niet is geaccrediteerd, dan kan daarvoor het aanvraagformulier ingevuld worden. 

 

Een intervisiebijeenkomst wordt door tennisleraren zelf georganiseerd aan de hand van een vastliggend 
format. Dit format wordt door de KNLTB voorgeschreven. Een intervisiebijeenkomst heeft een tennisleraar 
als voorzitter, die de inleiding verzorgt en in een verslag het verloop van de bijeenkomst vastlegt. De 
deelnemers worden in het verslag benoemd. Iedere deelnemer benoemt in een vastgelegd formulier het 
zelfinzicht en formuleert concreet actiepunten. Een intervisiebijeenkomst duurt minimaal 2 uur en heeft 
minimaal 5 deelnemers. Door onderlinge advisering en feedback leidt dit tot zelfinzicht en een 
ervaringsgericht leerproces. Thema’s kunnen vakinhoudelijk zijn maar ook gerelateerd aan problemen in het 
werkveld. 

 

Onder vakbekwaamheid wordt ook verstaan goede communicatie van de tennisleraar met het 
vrijwilligerskader binnen de vereniging, met ouders en collega tennisleraren. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2 

1. De tennisleraar dient over voldoende vakbekwaamheid te beschikken om zijn functie op goede 

wijze te kunnen uitvoeren. 

2. De tennisleraar is verplicht jaarlijks aantoonbaar zijn vakbekwaamheid te onderhouden, 

respectievelijk te ontwikkelen, op het gebied waarop hij werkzaam is respectievelijk wil zijn. 

3. De tennisleraar moet om aan de verplichting te voldoen als bedoeld in het tweede lid, iedere 

termijn van een licentie ten minste 24 PO-punten behalen. 

 

Toelichting 

De vereiste vakbekwaamheid wordt bepaald aan de hand van de licentie waarover de tennisleraar beschikt.  

De termijn van de licentie is thans twee jaar. Aan iedere opleiding die tot een bepaalde licentie leidt, liggen 

competenties ten grondslag. De tennisleraar wordt geacht minimaal te beschikken over de vakbekwaamheid 

volgens de licentie die hij bezit.  

Aangezien de tennissport voortdurend in ontwikkeling is, acht de KNLTB het van belang dat de tennisleraar 

continue een bepaalde inspanning levert op het gebied van bijscholing. 

 

 

Artikel 3 

1. De PO-verplichting is landelijk ingegaan op 1 januari 2016. 

2. De KNLTB kan aanvullende voorwaarden stellen aan de invulling van de PO-verplichting indien 

de tennisleraar herintreedt. 

3. Indien de licentie van de tennisleraar is verlopen met geldige reden (buitenland/ander werk 

etc.) en hij weer aan het werk wil is er sprake van herintreden. 

4. De tennisleraar is vrijgesteld van de PO-verplichting tijdens de B- of C-opleiding.  

 

 

Toelichting 

De afgiftedatum vermeld op de licentie is voor iedere tennisleraar bepalend als startdatum voor de termijn 

waarbinnen hij moet voldoen aan de PO-verplichting. Omdat licenties op verschillende momenten aflopen, 

zullen de licentieaanvragen gespreid over het jaar worden gedaan.  

 

Indien een tennisleraar zijn licentie niet tijdig verlengt en daarna een nieuwe licentie aanvraagt, is de KNLTB 

gerechtigd extra voorwaarden (bijvoorbeeld het volgen van aanvullende PO-activiteiten) te stellen, voordat 

de nieuwe licentie wordt verstrekt. De leraar kan een T-licentie aanvragen: binnen een vastgestelde periode 

van max. 1 jaar behaalt de leraar zijn ontbrekende PO-punten om zijn/haar originele licentie weer te 

activeren.  

 

Indien een tennisleraar een vervolgopleiding volgt die leidt tot een hogere licentie, dan hoeft hij gedurende 

deze opleiding geen aanvullende PO-punten te behalen. Na het afronden van de B- of C-opleiding ontvangt 

de leraar (datum afronden opleiding) een nieuwe licentie (B of C) voor een periode van 2 jaar, beginnende 

van de datum van afronding opleiding. 
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Artikel 4 

1. De tennisleraar kan invulling geven aan de PO-verplichting, door: 

a. het volgen van een door de KNLTB geaccrediteerde bijscholing; 

b. het volgen van door de KNLTB geaccrediteerd afstandsonderwijs; 

c. deelname aan een door KNLTB geaccrediteerde intervisiebijeenkomst; 

d. het doceren van een tennis specifieke door de KNLTB geaccrediteerde cursus. 

 

2. Voor het bepaalde in het eerste lid geldt dat 0,5 – 1,5 PO-punten per uur kan worden behaald. 
Dit is afhankelijk van een aantal factoren 

a. De hoeveelheid theorie/praktijk; 
b. De mate waarop de cursus gericht is op sport/tennis; 
c. Online of op locatie georganiseerd. 

 

 

Toelichting 

De afdeling Tennisleraren van de KNLTB is verantwoordelijk voor het accrediteren van de PO-activiteiten 

die de tennisleraar mag volgen in het kader van deze regeling.  

Bij afstandsonderwijs kan worden gedacht aan vormen van e-learning, webinars en schriftelijke 

opleidingen. 

 

 

Artikel 5 

De KNLTB kan voor alle, dan wel een deel van de tennisleraren, een minimumaantal PO-punten 

aanwijzen dat per kennisgebied of onderwerp moet worden behaald. 

 

Toelichting 

In dit artikel is geregeld dat de KNLTB een of meer verplichte onderwerpen kan vaststellen. Een verplicht 

onderwerp kan voor alle dan wel voor een deel van de tennisleraren worden vastgesteld. Een onderwerp 

kan bijvoorbeeld ook worden vastgesteld voor de tennisleraren met een bepaalde licentie of tennisleraren 

die herintreden. De KNLTB informeert de tennisleraar via Centrecourt.nl of de KNLTB Leraren App over 

eventuele verplichte PO- onderwerpen. 

 

Artikel 6 

1. De PO-punten zijn zichtbaar via de KNLTB Leraren App.  

2. De KNLTB kan een nader onderzoek instellen inzake de PO-verplichtingen van de tennisleraar 

indien zij daartoe aanleiding ziet. De tennisleraar is verplicht aan een dergelijk onderzoek zijn 

medewerking te verlenen. 

3. Indien de tennisleraar weigert om (tijdig) mee te werken, dan is de KNLTB gerechtigd de licentie 

van de tennisleraar in te trekken dan wel niet te verlengen. 

4. De licentie van de tennisleraar wordt alleen verlengd indien de tennisleraar aan de PO- 

verplichting heeft voldaan zoals benoemd in artikel 2. 

5. De KNLTB kan de vereniging een sanctie opleggen als de tennisleraar niet heeft voldaan aan 

de PO-verplichting, maar wel lesgeeft.
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Toelichting 

De KNLTB zorgt voor de vastlegging van de door de tennisleraar verrichte PO-activiteiten aan de hand van 

bijvoorbeeld getekende presentielijsten of verslagen van intervisiebijeenkomsten die hiertoe bij de KNLTB 

zijn ingediend. De KNLTB is gerechtigd nadere voorwaarden te stellen ten aanzien van het format van 

dergelijke documenten. Voor toekenning van PO-punten moet de tennisleraar aantonen dat hij aan de 

gehele PO-activiteit van begin tot eind heeft deelgenomen. Indien aan een PO-activiteit een toets 

verbonden is, moet die toets door de tennisleraar met goed gevolg afgelegd zijn alvorens PO-punten 

worden toegekend. 

 

De KNLTB is gerechtigd om nader onderzoek te doen naar de aard en/of omvang van de PO-activiteiten 

van een tennisleraar. In dat geval stelt zij de tennisleraar daarvan schriftelijk in kennis. De tennisleraar is 

verplicht aan dit onderzoek mee te werken, anders kan dit consequenties hebben voor zijn licentie. De 

KNLTB kan ook besluiten om periodiek de PO-verrichtingen van alle tennisleraren aan een nader 

onderzoek te onderwerpen. 

 

Als een tennisleraar aan het einde van de voor hem geldende PO-termijn voldoet aan zijn PO-verplichting 

wordt de licentie automatisch verlengd. 

 

In dit artikel is tevens de sanctiebepaling opgenomen. Als de KNLTB constateert dat een tennisleraar 

Zonder geldige licentie actief is op een vereniging dan kan dit niet alleen een consequentie hebben voor 

 de vereniging maar ook voor de tennisleraar zelf.  

 

Artikel 7 

1. Een onderwijsinstelling of andere instantie met bijscholingsintentie kan de KNLTB verzoeken een 

of meerdere door haar ontwikkelde cursussen te accrediteren. De KNLTB beoordeelt in dat geval 

de cursus en informeert de onderwijsinstelling binnen 6 weken of de cursus wordt geaccrediteerd. 

2. De KNLTB kan nadere voorwaarden stellen aan het indienen van een accreditatieverzoek als 

genoemd in het eerste lid. 

3. Organisatoren van een intervisiebijeenkomst zijn verplicht de bijeenkomst minimaal vier weken 

voorafgaand aan de bijeenkomst bij de KNLTB aan te melden. 

4. De KNLTB heeft te allen tijde het recht om - al dan niet aangekondigd - iemand namens de 

KNLTB de intervisiebijeenkomst te laten bijwonen. 

 

Toelichting 

De KNLTB is verantwoordelijk voor de accreditatie van PO-activiteiten en heeft een standaardformat voor 

de accreditatie-aanvraag ontwikkeld. 

Voor het aanmelden van een intervisiebijeenkomst moet gebruik gemaakt worden van het format dat de 

KNLTB daarvoor beschikbaar stelt.



Artikel 8 

1. De KNLTB kan op verzoek, geheel of gedeeltelijk, ontheffing 

verlenen van de PO-verplichting, indien de tennisleraar aantoont 

dat daaraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan. Aan de 

ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. 

2. Een ontheffing kan worden ingetrokken indien in strijd met de 

ontheffingsvoorschriften wordt gehandeld. 
 

Toelichting 

In dit artikel is geregeld dat een tennisleraar die door bijzondere omstandigheden, 

zoals langdurige ziekte of een zwangerschap van de tennisleraar, niet of niet 

geheel kan voldoen aan de PO-verplichting, daarvan geheel of deels ontheffing 

kan aanvragen. 

 

Artikel 9 

Deze regeling is in werking getreden op 1 januari 2016. 

 


