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Inleiding 
Begin 2010 is namens de Academie voor Sportkader het project EVC-EVK gestart. Een project met 
als doel (aankomende) trainers, coaches en/of instructeurs met ‘Eerder Verworven Competenties’ 
(EVC) of ‘Eerder Verworven Kwalificaties’ (EVK) op een eenvoudigere manier deel te kunnen laten 
nemen in de sport wereld in Nederland.  
 
De Academie voor Sportkader heeft een projectgroep opgestart om een eindproduct op te stellen 
waarmee alle bonden aan de slag kunnen. De bedoeling is dat alle bonden dezelfde handelswijze 
hanteren. Hoewel er binnen bonden altijd enige mate van verschil zal zijn, gezien er bondsspecifieke 
eisen zullen zijn waar rekening mee gehouden moet worden, is het de bedoeling dat bonden een 
gelijke handelswijze hanteren.  
 
In de werkafspraken worden 5 verschillende deelonderwerpen behandeld. Te weten:  

- EVK bonden onderling 
- EVK oude diploma’s ! nieuwe diploma’s (KSS) 
- EVK onderwijs 
- EVK internationaal 
- EVC traject 

Deze reader is dan ook aan de hand van deze onderdelen opgebouwd. 
 
Bij elk onderwerp zit een tekstuele beschrijving of leeswijzer en zijn stroomschema’s of matrices 
gemaakt om zo op een eenvoudige manier het probleem in te kunnen schalen en op een consequente 
manier af te handelen. 
 
De projectgroep: 
Michiel Maas (KNRB), projectleider (2011) 
Margot Kouwenberg (Atletiekunie), projectleider (2010) 
Jef Heuvelmans (Oostersegevechtskunsten) 
Annemarie Satumalay (NBB, Boksen) 
Bart van Roessel (Watersportverbond) 
Juliet Fransen (NBB, Basketball) 
Wilko Vriesman (Aikido Nederland) 
 
Voor vragen over het EVC-EVK traject kunt u zich richten tot de Academie voor Sportkader 
(info@Academievoorsportkader.nl). 
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1. EVK: Bonden onderling 
 
 

 
 
 

1.1 Werkafspraken erkennen PvB’s sportbonden onderling  
 
Algemeen geldt dat een opgeleide trainer (binnen de KSS) vrijstellingen krijgt voor sportgenerieke 
verplichte PvB’s wanneer hij een opleiding tot hetzelfde niveau gaat volgen bij een andere sportbond. 
De uitgebreide uitleg en procedure vind je hieronder. Hierbij merken wij op dat het de keuze is van de 
ontvangende sportbond om wel of niet verplicht te stellen dat de sportspecifieke PvB’s eerst afgelegd 
dienen te worden. Daarnaast blijven andere instroomeisen vanuit de bond altijd leidend. 
 
De deelnemende sportbonden van de klankbordgroep Academie voor Sportkader conformeren zich 
hierbij aan de werkafspraken over het Erkennen van de PvB’s van de sportbonden die opleiden 
volgens de Kwalificatie Structuur Sport. 
Dit betekent dat tot dat het voorstel, onderdeel uitmakende van de Herijking KSS, officieel wordt 
ingediend bij de Algemene Vergadering van bondsdirecteuren de sportbonden volgens deze afspraak 
werken.  
 
In de matrix hieronder vind je een overzicht van de Proeven van Bekwaamheid (Toetsen) in de sport. 
Binnen de projectgroep en de klankbordgroep is overeenstemming gekomen over het uitwisselen van 
de PvB’s op niveau 2, niveau 3 en niveau 4. De matrix omschrijft voor welke PvB (van de betreffende 
bondsopleiding) het reguliere traject (doen van de toets) geldt, en voor welke PvB de cursist in 
aanmerking voor een EVK (vrijstelling) komt. Ingangscriterium voor een vrijstelling kan zijn dat de 
sportspecifieke PvB’s (bijvoorbeeld 3.1 Geven van training) is behaald. Zie matrix hieronder voor een 
overzicht van de PvB’s. De ingangscriteria van de ontvangende sportbond gelden dus altijd! 

 Werkafspraak EVK sportbonden 
Procedure EVK sportbonden  

 
De werkafspraak EVK (uitwisselbaarheid diploma’s) Sportbonden is aangenomen 
tijdens klankbordgroepvergadering op 8 november 2010. 
Dit betekent dat de KSS diploma’s van de sportbonden uitwisselbaar zijn. De details en 
voorwaarden zijn verder in dit onderdeel terug te vinden. Hier vind je ook de 
vergelijkingsmatrix die je als sportbond kunt gebruiken voor de vergelijking. 
 
In 2012 vindt de pilot voor het gebruik van de werkafspraken plaats. De sportbonden 
die de situatie in de praktijk tegenkomen hanteren de achterliggende procedure en 
werkafspraken. Naderhand reflecteren zij hun bevindingen aan de projectgroep. Er is 
een centraal meldpunt voor ingericht: info@academievoorsportkader.nl. De 
projectgroep evalueert in 2012 de ervaringen van sportbonden waarop de procedure en 
werkafspraak aangepast wordt zodat deze nog beter aansluit bij de behoefte van de 
sportbonden. De werkafspraak zal samen met de Herijking van de KSS voorgelegd 
worden aan de Algemene Vergadering van bondsdirecteuren. 
Heb je vragen over het gebruik van dit product neem dan contact op met de Academie 
voor Sportkader.  

 
 
 



De EVK (vrijstelling) wordt afgegeven op vergelijking van de beoordelingscriteria van de PvB’s van de 
bondsopleidingen. Als er bij het vergelijken van de PvB’s een criterium mist, dan kan de bond hier een 
EVC traject voor opstarten. De bond vraagt aan de cursist om extra bewijslast aan te leveren om zo 
aan alle criteria te voldoen via deze extra toets. 
 
 

1.2 Matrix EVK-afspraak sportbonden 
 

PvB Omschrijving Toetsing Informatie 
    
2.1 (sportspecifiek) Geven van (delen van) 

trainingen/lessen  
PvB   

2.2 (sportspecifiek) Begeleiden tijdens 
wedstrijden/toetsen 

PvB   

2.3 (algemeen) Assisteren bij activiteiten EVK ingangcriteria eigen sportbond gelden 
    
3.1 (sportspecifiek) Geven van training/lessen PvB   
3.2 (sportspecifiek) Coachen van wedstrijden/toetsen PvB   
3.3 (algemeen) Organiseren van activiteiten EVK  ingangcriteria eigen sportbond gelden 
3.4 (algemeen) Aansturen van kader EVK  ingangcriteria eigen sportbond gelden 
3.5* (sportspecifiek) Afnemen van toetsen/examens PvB Eigen keuze voor bond EVK of PvB 
    
4.1 (sportspecifiek) Geven van training PvB   
4.2 (sportspecifiek) Coachen van wedstrijden PvB   
4.3 (algemeen) Ontwikkelen en uitvoeren van 

sporttechnisch beleid 
EVK ingangcriteria eigen sportbond gelden 

4.4 (algemeen) Bevorderen 
competentieontwikkeling sportkader 

EVK  ingangcriteria eigen sportbond gelden 

4.5 (algemeen) Samenwerken begeleidingsteam EVK ingangcriteria eigen sportbond gelden 
4.6* (sportspecifiek) Scouten van sporters PvB Eigen keuze voor bond EVK of PvB 
    
* = facultatief    

 



1.3 Invulsjabloon Sportbonden 
 

PvB Omschrijving Toetsing Informatie 
    
2.1 (sportspecifiek) Geven van (delen van) 

trainingen/lessen  
PvB   

2.2 (sportspecifiek) Begeleiden tijdens 
wedstrijden/toetsen 

PvB   

2.3 (algemeen) Assisteren bij activiteiten EVK** ingangcriteria sportbond vermelden 
    
3.1 (sportspecifiek) Geven van training/lessen PvB   
3.2 (sportspecifiek) Coachen van wedstrijden/toetsen PvB   
3.3 (algemeen) Organiseren van activiteiten EVK ** ingangcriteria sportbond vermelden 
3.4 (algemeen) Aansturen van kader EVK ** ingangcriteria sportbond vermelden 
3.5* (sportspecifiek) Afnemen van toetsen/examens EVK/PvB Eigen keuze voor bond EVK of PvB 
    
    
4.1 (sportspecifiek) Geven van training PvB   
4.2 (sportspecifiek) Coachen van wedstrijden PvB   
4.3 (algemeen) Ontwikkelen en uitvoeren van 

sporttechnisch beleid 
EVK** ingangcriteria sportbond vermelden 

4.4 (algemeen) Bevorderen competentieontwikkeling 
sportkader 

EVK ** ingangcriteria sportbond vermelden 

4.5 (algemeen) Samenwerken begeleidingsteam EVK** ingangscriteria sportbond 
vermelden 

4.6* (sportspecifiek) Scouten van sporters EVK/PvB Eigen keuze voor bond EVK of PvB 
    
* = facultatief    

 
 
Elke sportbond vult zelf de matrix in. Let bij ingangscriteria op de specifieke afspraken die de bond 
heeft voor instroom naar PvB’s. Je kunt de afspraak hebben dat eerst 3.2 t/m 3.4 afgerond dient te 
worden voordat 3.1 aangevraagd mag zijn. Een ingangscriterium voor de EVK kan ook zijn dat de 
cursist eerst de sport inhoudelijke PvB’s afgerond moet hebben (3.1 en 3.2) voordat de vrijstelling 
(EVK) voor 3.3 en 3.4 wordt gegeven. 
 
Hiernaast ook aandacht voor **: Als leren in de context (visie vanuit de sportbond) een speerpunt is 
van de betreffende sportbond. Dan kun je altijd een extra reflectieopdracht toevoegen aan de 
sportgenerieke PvB’s. Hierin maakt de cursist de vertaalslag naar de juiste context. 



1.4 Voorbeeld EVK Roeibond (KNRB) 
 

PvB Omschrijving Toetsing Informatie 
    
2.1 (sportspecifiek) Geven van (delen van) 

trainingen/lessen  
PvB   

2.2 (sportspecifiek) Begeleiden tijdens 
wedstrijden/toetsen 

PvB   

2.3 (algemeen) Assisteren bij activiteiten EVK** 2.1/2.2 ingangscriteria 
    
3.1 (sportspecifiek) Geven van training/lessen PvB   
3.2 (sportspecifiek) Coachen van wedstrijden/toetsen PvB   
3.3 (algemeen) Organiseren van activiteiten EVK ** 3.1/3.2 ingangscriteria 
3.4 (algemeen) Aansturen van kader EVK ** 3.1/3.2 ingangscriteria 
3.5* (sportspecifiek) Afnemen van toetsen/examens EVK/PvB Eigen keuze voor bond EVK of PvB 
    
4.1 (sportspecifiek) Geven van training PvB   
4.2 (sportspecifiek) Coachen van wedstrijden PvB   
4.3 (algemeen) Ontwikkelen en uitvoeren van 

sporttechnisch beleid 
EVK** 4.1/4.2 ingangscriteria 

4.4 (algemeen) Bevorderen competentieontwikkeling 
sportkader 

EVK ** 4.1/4.2 ingangscriteria 

4.5 (algemeen) Samenwerken begeleidingsteam EVK** ingangscriteria sportbond vermelden 
4.6* (sportspecifiek) Scouten van sporters EVK/PvB Eigen keuze voor bond EVK of PvB 
    
* = facultatief    

 
NB. Om deel te mogen nemen aan een opleiding is een eigen vaardigheidseis van toepassing. Je 
moet deze eigen vaardigheid norm hebben om.1 en .2 te mogen doen.  



2. EVK: Oud !  Nieuw 
 
Voor de overgang van oude naar nieuwe diploma’s (KSS structuur) is een stroomdiagram opgesteld. 
Elke bond kan nu op dezelfde manier de oude diploma’s inschalen t.o.v. de KSS structuur. Als de 
bond er voor gekozen heeft om van te voren de diploma’s gelijk te stellen aan de KSS structuur A, B, 
C systeem = niveau 3, 4, 5 dan is dat akkoord. 
 

 
 



3. EVK: Internationaal 
 
Voor dit onderdeel is tevens een stroomdiagram ontwikkeld. Dit stroomdiagram gebruik je door bij 
ieder onderdeel de vraag te beantwoorden en vervolgens het antwoord te volgen. Dit leidt uiteindelijk 
naar een van de mogelijkheden: ‘EVC traject’, ‘Geen EVC traject’ of een ‘KSS diploma/normering’. 
Een normering kan worden gezien als inschaling (instroom) voor een nieuwe KSS opleiding van een 
betreffende bond. 
 
Leeswijzer 
Deze leeswijzer hoort bij het stroomdiagram EVK internationaal. 
Hij is bedoeld om onduidelijkheden van het diagram toe te lichten. 
 
Begrip Definitie 
BCP Beroeps Competentie Profiel 
Beroeps Competentie Profiel Profiel waar alle benodigde competenties voor dat niveau in 

staan. 
Bevoegdheden Wat mag een trainer/coach met het huidige diploma 
Bewegingsonderwijs Onderwijs waar sportleiders/docenten worden opgeleid zoals 

CIOS en ALO. 
Coach ervaring en –prestaties Wat is er gedaan qua coaching, bij welke groepen, en wat 

waren prestaties van de(ze) sporter(s). 
Competentiescan Scan die gebruikt wordt voor het vergelijken van het persoonlijk 

niveau en het KSS niveau. 
EQF European Qualification Framework. 
EVC Eerder Verworven Competenties. 
EVC Traject Verkort traject voor het behalen van een diploma op (KSS) 

niveau. 
EVK Eerder Verworven Kwaliteit 
Grote wedstrijden Wedstrijden door sportbond als groot aangegeven: Olympische 

Spelen/WK/EK/WorldCup. 
Internationaal diploma Ook wel buitenlands diploma, uitgegeven door een buitenlandse 

autoriteit. 
Internationale bond Internationale overkoepelende sportorganisatie, onder wiens 

autoriteit grote wedstrijden worden georganiseerd. 
KSS Kwalificatie Structuur Sport. 
Sportprestaties Prestaties geleverd door de aanvrager als sporter in de 

desbetreffende sport. 
KSS diploma Cursist ontvangt diploma binnen KSS Structuur. 
KSS normering Bond erkend niveau cursist/wijst licentie toe. Is bondspecifiek 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



4. EVK: Onderwijs 
 

4.1 Werkafspraken Erkennen PvB’s sportbonden en onderwijs  
(HBO sport opleidingen) 
 
Algemeen geldt dat een opgeleide trainer (van de ALO/HALO/CALO, hierna genoemd als HBO-
onderwijs) vrijstellingen krijgt voor sportgenerieke verplichte PvB’s wanneer hij/zij een opleiding tot 
hetzelfde niveau gaat volgen bij een sportbond. De uitgebreide uitleg en procedure vind je hieronder. 
Hierbij merken wij op dat het de keuze is van de ontvangende sportbond om wel of niet verplicht te 
stellen dat de sportspecifieke PvB’s eerst afgelegd dienen te worden. Daarnaast blijven andere 
instroomeisen vanuit de bond altijd leidend. 
 
De deelnemende sportbonden van de klankbordgroep van de Academie voor Sportkader conformeren 
zich hierbij aan de werkafspraken over het Erkennen van de PvB’s van de HBO sportopleidingen 
(ALO/HALO/CALO) 
Dit betekent dat tot dat het voorstel, onderdeel uitmakende van de Herijking KSS, officieel wordt 
ingediend bij de Algemene Vergadering van bondsdirecteuren de sportbonden volgens deze afspraak 
werken.  
 
In de matrix hieronder vind je een overzicht van de Proeven van Bekwaamheid (Toetsen) in de sport. 
Binnen de projectgroep en de klankbordgroep is overeenstemming gekomen over het uitwisselen van 
de PvB’s op niveau 3 en niveau 4 met de beschreven werkprocessen van de Sportopleidingen van het 
HBO-onderwijs. De matrix omschrijft voor welke PvB (van de betreffende bondsopleiding) het 
reguliere traject (doen van de toets) geldt, en voor welke PvB de cursist in aanmerking voor een EVK 
(vrijstelling) komt. Ingangscriteria voor een vrijstelling kan zijn dat de sportspecifieke PvB’s 
(bijvoorbeeld 3.1 Geven van training) is behaald). Zie matrix hieronder voor een overzicht van de 
PvB’s. De ingangscriteria van de ontvangende sportbond gelden dus altijd! 
De EVK (vrijstelling) wordt afgegeven op vergelijking van de beoordelingscriteria van de PvB’s met de 
beschreven criteria van het HBO-onderwijs. Als er bij het vergelijken van de PvB’s een criterium mist, 
dan kan de bond hier een EVC traject voor opstarten. De bond vraagt aan de cursist om extra 
bewijslast aan te leveren om zo aan alle criteria te voldoen via deze extra toets. In de rechterkolom 
van het voorbeeld van de Atletiekunie vind je de missende criteria per PvB. Deze criteria moet de 
cursist dus nog aantonen na het overleggen van het HBO-onderwijs diploma. 
Elke sportbond vult zelf de matrix in. Let bij ingangscriteria op de specifieke afspraken die de bond 
heeft voor instroom naar PvB’s. Je kunt de afspraak hebben dat eerst 3.2 t/m 3.4 afgerond dient te 
worden voordat 3.1 aangevraagd mag zijn.  Een ingangscriterium voor de EVK kan ook zijn dat de 
cursist eerst de sport inhoudelijke PvB’s afgerond moet hebben (3.1 en 3.2) voordat de vrijstelling 
(EVK) voor 3.3 en 3.4 wordt gegeven. 
 
Hiernaast ook aandacht voor **: Als leren in de context (visie vanuit de sportbond) een speerpunt is 
van de betreffende sportbond. Dan kun je altijd een extra reflectieopdracht toevoegen aan de 
sportgenerieke PvB’s. Hierin maakt de cursist de vertaalslag naar de juiste context. 
 
De projectgroep Samenwerking Sport & Onderwijs (waarbinnen ook aandacht is voor MBO-
onderwijs) is een blauwdruk aan het ontwikkelen om structureel met HBO-onderwijs samen te 
werken. Zij willen hun studenten namelijk de kans geven om een trainersopleiding te volgen als 
onderdeel van hun verplichte curriculum. Voordat deze blauwdruk is ontwikkeld kun je de 
onderstaande Matrix hanteren. Een verdieping op de Matrix vind je hieronder.  
 
N.B. Voor de uitleg van de matrix is gebruik gemaakt van de voorbeelden van de atletiekunie. 
Deze matrix is op een zelfde wijze invulbaar voor je sportbond.


