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Pagina 1 van 6

EVC – EVK

Inhoudsopgave

1

Algemeen

2

EVK

3

EVC

4

Kosten

5

Adressen

6

Bijgevoegde formulieren:
Vrijstellingsaanvraag EVK/EVC-traject LMA-niveau 3
Vrijstellingsaanvraag EVK/EVC-traject LMA-niveau 4

Pagina 2 van 6

EVC – EVK

Voorwoord
Dit document geeft u informatie over het verschil tussen Eerder Verworven
Competenties (EVC) en Eerder Verworven Kwalificaties (EVK), hoe u een vrijstelling
voor Proeve van Bekwaamheid (PvB) kunt aanvragen en hoe het verloop ervan is.

1

Algemeen
Met het slagen voor de Proeve van bekwaamheid behaalt een kandidaat de
leerbevoegdheid en ontvangt hij/zij het rijkserkende diploma in de discipline en het
niveau waarin getoetst werd. Zie voor verdere informatie: handleiding LMA op de site
www.fogevechtskunsten.nl
Een PvB bestaat uit de volgende deelkwalificaties:
•
•
•
•
•

PvB 3.1: Geven van trainingen
PvB 3.2: Coachen bij wedstrijden (vervalt bij de instructeurslijn)
PvB 3.3: Assisteren bij activiteiten
PvB 3.4: Aansturen van sportkader
PvB 3.5: Afnemen van vaardigheidstoetsen;

De toelatingseisen voor deelname aan de PvB’s zijn:
•
•
•

•

•
•


Leeftijd van minimaal 18 jaar*;
Diploma vmbo-theoretische leerweg (mavo) of een vergelijkbaar niveau
Aantoonbaar lidmaatschap van een bond in de krijgskunst waarvoor de
toetsingen worden aangevraagd. Deze bond is lid van de betreffende sectie
van FOG
Een technisch niveau dat overeenkomt met 1e Dan (zwarte band)* of indien
geen “Dan” niveau wordt gehanteerd een gemotiveerde verklaring van het
betreffende sectiebestuur dat het technisch niveau hiermee overeenkomt*
Overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 6
maanden
Betaling van het inschrijfgeld voor de PvB
Toelating door de toetsingscommissie
* in het toetsreglement is vastgelegd indien dit een andere Dangraad of leeftijd is conform
de eisen van desbetreffende lidbond.

Het is mogelijk om voor een vrijstelling van deelkwalificaties in aanmerking te komen
als de kandidaat kan aantonen dat hij/zij deze reeds verworven heeft of beheerst en
de bewijslast door de FOG/toetsingscommissie is goed gekeurd.
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2

EVK
Eerder verworven kwaliteiten kunnen aangetoond worden door een behaald
diploma, bijvoorbeeld:





Eerdere LMA-diploma in een andere discipline dan waarvoor het LMA diploma
is afgegeven.
Diploma NKBB
Diploma CIOS
Diploma ALO

Samen met het diploma stuurt de kandidaat de in het formulier genoemde
documentatie naar de hier onder genoemde adressen. Na beoordeling van het
portfolio kan het tevens noodzakelijk zijn een praktijkexamen af te leggen. De
kandidaat dient tevens te voldoen aan de technische instroomeisen (zie punt 1 algemeen) zoals die zijn vastgesteld door de betreffende FOG-sectie.

3

EVC
Beschikt een kandidaat niet over een vereist diploma (als in punt 2) dan kan de
kandidaat een EVC-traject starten. De kandidaat stelt zijn portfolio samen, zoals in
het vrijstellingsformulier genoemd is en stuurt dit naar de hier onder genoemde
adressen. Na beoordeling van deze documenten kan de kandidaat voor een
intakegesprek uitgenodigt worden. Met het intakegesprek moet het verschil tussen
de aanwezige en benodigde kwaliteit, ervaring en bevoegdheid, inzichtelijk worden
gemaakt. Als er PvB-criteria missen kan het noodzakelijk zijn om extra bewijslast aan
te leveren of een leertraject op maat in te gaan. Deze kan worden afgestemd op de
bestaande praktijkopdrachten. Tevens kan geadviseerd worden om enkele of alle
opleidingsmodules te volgen. Na beoordeling van het portfolio kan het tevens
noodzakelijk zijn een praktijkexamen af te leggen.

4

Kosten
De kosten voor een EVC of EVK beoordeling bedragen:
€ 175,- voor een aanvraag op KSS niveau 3
€ 250,- voor een aanvraag op KSS niveau 4

5

Adressen
Mochten er vragen zijn of wilt u zich aanmelden voor een vrijstelling stuur het
formulier (zie hieronder) met uw bijbehorende documentatie aan de
opleidingscoördinatoren:
susannevanderz@gmail.com
gerrit.dielissen@gmail.com
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Vrijstellingsaanvraag
□ EVK

EVK/EVC traject LMA niveau 3

□ EVC

Achternaam: ______________________________________________
Voornaam: _______________________________________________

□man

□vrouw

Geboortedatum: ___________________ Geboorteplaats: ___________________________________________
Adres: ___________________________________________________

Postcode: ________________________________________________

Woonplaats: ______________________________________________

Telefoonnummer: __________________________________________
Emailadres: _______________________________________________

Discipline: ________________________________________________

Leraar: __________________________________________________

Lid van bond: _____________________________________________

Datum: _______________ Plaats: ____________________________

Handtekening

Bijgevoegd
portfolio bestaand uit:








CV sportief en maatschappelijk
Bewijs lidmaatschap bond/sectie
VOG niet ouder dan een half jaar
Aanbeveling voorzitter bond/sectie (facultatief)
Diploma’s (hoogste graad in martial art waarvoor de aanvraag wordt aangevraagd, relevante
maatschappelijke diploma’s)
Bewijs van betaling vrijstellingsaanvraag
Deelnamebevestiging EHB(S)O - gewenst
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Vrijstellingsaanvraag
□ EVK

EVK/EVC traject LMA niveau 4

□ EVC

Achternaam: ______________________________________________
Voornaam: _______________________________________________

□man

□vrouw

Geboortedatum: ___________________ Geboorteplaats: ___________________________________________
Adres: ___________________________________________________

Postcode: ________________________________________________

Woonplaats: ______________________________________________

Telefoonnummer: __________________________________________
Emailadres: _______________________________________________

Discipline: ________________________________________________

Leraar: __________________________________________________

Lid van bond: _____________________________________________

Datum: _______________ Plaats: ____________________________

Handtekening

Bijgevoegd
portfolio bestaand uit:








CV sportief en maatschappelijk
Bewijs lidmaatschap bond/sectie
VOG niet ouder dan een half jaar
Aanbeveling voorzitter bond/sectie (facultatief)
Diploma’s (hoogste graad in martial art waarvoor de aanvraag wordt aangevraagd, relevante
maatschappelijke diploma’s)
Bewijs van betaling vrijstellingsaanvraag
Deelnamebevestiging EHB(S)O - gewenst
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