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Notitie 
Ter besluitvorming 

 

 

aan Algemene Vergadering NOC*NSF 

van Bestuur NOC*NSF 

betreft Herijking Kwalificatiestructuur Sport 

datum 11 april 2012  

 

mededeling 

 

Aanleiding 

Het Ministerie van VWS heeft besloten haar rol als kwaliteitsbewaker van 

de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) over te dragen aan de 

georganiseerde sport zelf.  

Met de invoering van de KSS in 2003 is in de afgelopen jaren de basis 

gelegd voor kwalitatief sterke bondsopleidingen voor trainers, coaches, 

instructeurs en officials (arbitrerend kader). NOC*NSF is gevraagd om 

samen met haar leden een model voor kwaliteitsborging op te zetten en 

in uitvoering te nemen. Deze kwaliteitsborging kent twee elementen.  

Als eerste het up to date houden van de KSS om ervoor te zorgen dat de 

Beroepscompetentieprofielen van sportkader afgestemd zijn op de 

behoefte van de (arbeids)markt/veld.  

Als tweede een kwaliteitsbewakingssysteem waarmee op betrouwbare en 

valide wijze kan worden vastgesteld of de toetsing van (opgeleid) 

sportkader door sportbonden inhoudelijk en procedureel in 

overeenstemming is met de KSS en de daarop gebaseerde 

toetsdocumenten. Dit laatste is in de AV van november 2011 als 

“Handboek Audit Sportkader” aangenomen. 

 

Dit schrijven met  bijgaande documenten hebben alleen betrekking op 

het eerste aspect. 

 

Gevraagd besluit 

Aan de Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de 

volgende documenten: 

o Beroepscompetentieprofielen trainer-coaches, instructeurs en 

opleiders 

o Kwalificatieprofielen trainer-coaches, instructeurs en opleiders 

o Kwalificatieprofielen arbitrerend kader (officials) 
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Aanleiding en doelstelling 

De huidige Kwalificatiestructuur Sport dateert van 2003. Tussen 2003 en 

2012 hebben talrijke (maatschappelijke) ontwikkelingen plaatsgevonden. 

De wijze waarop deze ontwikkelingen van invloed zijn geweest op de 

kwalificaties van trainer-coaches, instructeurs, opleiders en officials is 

volgens het proces met de naam “Onderhoudscyclus Kwalificatiestructuur 

Sport” onderzocht. Daarna is dit vertaald in bijgestelde en nieuwe 

Beroepscompetentie- en kwalificatieprofielen.  

 

Bonden kunnen, na vaststelling, hun opleidingen voor sporttechnisch, 

arbitrerend kader baseren op deze profielen die door de arbeidsmarkt 

van de sport (inclusief sportverenigingen) worden herkend en erkend.  

Een secundair doel, dat niet onvermeld mag blijven, is het feit dat  

door het gebruikte format af te stemmen op die van het MBO-onderwijs, 

de samenwerking met het onderwijs op het gebied van opleiden van 

trainer-coaches, instructeurs, opleiders en officials gemakkelijker zal 

worden. 

 

Draagvlak 

De beroeps- en kwalificatieprofielen voor trainer-coaches en instructeurs 

zijn opgesteld door een projectgroep van bonden aangevuld met externe 

expertise (samenstelling zie colofon bijlagen) Het proces dat de 

projectgroep doorlopen heeft is “beoordeeld” door een 

begeleidingscommissie waarin naast bonden ook belangrijke partijen 

vanuit de arbeidsmarkt Sport- en bewegen zitting hadden, zoals de WOS, 

FNV-sport, VWS, NISB, vertegenwoordigers van MBO-onderwijs en 

anderen (voor exacte samenstelling zie document colofon bijlagen).  

Behalve door de begeleidingscommissie zijn de documenten inmiddels  

besproken met de klankbordgroep van NOC*NSF/Academie voor 

Sportkader (23 januari 2012) en de werkgroep Kader (6 maart 2012). 

Tevens heeft het onderwerp op de agenda gestaan van het 

bondsdirecteurenoverleg van 14 april 2012. 

Op basis van de gevoerde besprekingen kan worden geconcludeerd dat 

de voorgestelde opzet en procedures voor de kwaliteitsborging door de 

betrokken partijen worden ondersteund.  

 

Bekrachtiging door werknemers en werkgevers 

In mei 2012 zullen zowel de WOS (namens de werkgevers) als FNV-sport 

(namens de werknemers in de sport) de documenten via het plaatsen van 

een handtekening bekrachtigen.  

 

Kwalificatieprofielen arbitrerend kader 

Het document met betrekking tot het arbitrerend kader is door een 

andere projectgroep samengesteld en heeft, als gevolg van de geringe 
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relevantie op de arbeidsmarkt, geen begeleidingscommissie gekend. Wel 

zijn de kwalificatieprofielen in 2011 akkoord bevonden door de 

regiegroep van het Masterplan Arbitrage. 

 

Consequenties voor bonden 

Op basis van de aangenomen profielen wordt in mei gestart met het 

bijstellen en ontwikkelen van de Proeven van bekwaamheden (PVB’-en) 

die hieruit voortkomen. 

Deze PVB’- en zijn op hun beurt weer de basis voor de audits uitgevoerd 

door de auditorganisatie.  

Sportbonden kunnen op basis van de profielen en de PVB’-en  hun 

opleidingen, waar dat noodzakelijk is,  aanpassen of vernieuwen. 

Voorgesteld wordt, om bonden vanaf 1 september 2012 de gelegenheid 

te geven om de opleidingen te verzorgen met de nieuwe profielen als 

uitgangspunt (mag, hoef dus niet).  

Bonden worden verplicht dit te doen met ingang van 1 september 2014. 

De  audit  met de daaraan gekoppelde outputfinanciering conform de 

richtlijnen van de Sportagenda is hier immers aan gekoppeld. 

  

Financiering implementatie 

Het implementeren van de herijkte en vernieuwde profielen brengt 

kosten met zich mee. Als eerste moeten de eerder genoemde Proeven 

van bekwaamheden, bijgesteld worden. Daarnaast zullen de opleidingen 

van de sportbonden hier en daar, inhoudelijk, bijgesteld moeten worden. 

De Academie voor Sportkader van NOC*NSF zal zowel voor de 

ontwikkeling van de PVB’-en als voor de ondersteuning bij het bijstellen 

van de opleidingen,  in de loop van 2012 projecten starten die voor een 

deel uit de collectieve middelen  gefinancierd worden. 

 

Bijlagen 

De volgende bijlagen zijn te raadplegen via:  
http://www.nocnsf.nl/academie-voor-

sportkader/producten/kwaliteitsborging/kss#kwalificatieprofiel  

 

o Beroepscompetentieprofielen trainer-coaches, instructeurs en opleiders 

o Kwalificatieprofielen trainer-coaches, instructeurs en opleiders 

o Kwalificatieprofielen arbitrerend kader  

 

 
 


