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Gevraagd besluit: 
Aan de Algemene Vergadering van NOC*NSF wordt gevraagd akkoord gaan met een verlaging van 
de frequentie van de periodieke auditing van het toetsingskader van die sportbonden die opleiden 
volgens de Kwalificatiestructuur Sport (KSS). 
 
 
Toelichting 
Kwalificatiestructuur Sport 
Trainers, coaches en instructeurs worden door veel sportbonden opgeleid via de 
Kwalificatiestructuur Sport (KSS genoemd).  De KSS bevat de generieke 
beroepscompetentieprofielen en kwalificatieprofielen voor trainer/coaches, instructeurs, 
opleiders, scheidsrechters en juryleden op de niveaus 1 t/m 5.  
 
Proeven van bekwaamheid 
Met de KSS als uitgangspunt zijn de generieke Proeven van Bekwaamheid  (PvB) (examens) voor 
deze opleidingen en niveaus geformuleerd.  
 
Kwaliteitszorgsysteem/audits 
Rondom de KSS en de PvB’s is een kwaliteitszorgsysteem gebouwd. Een periodieke audit is een 
belangrijk onderdeel uit van dit systeem.  
In de eerste jaren werd de audit per kwalificatie uitgevoerd. Na een uitgebreide evaluatie met 
betrokken bonden is dit veranderd in een audit voor de verschillende kwalificaties tegelijk. In de 



 

 

praktijk komt dit neer op een verlaging van de frequentie en daardoor ook de kosten. De 
ervaring heeft geleerd dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit. Een mooie efficiencyslag.  
 
Vaststelling in AV NOC*NSF 
Zowel de KSS, als de PvB’s en bijbehorende toets reglement als de wijze waarop de 
auditorganisatie functioneert, inclusief frequentie,  zijn in de periode 2012 – 2014 vastgesteld in 
diverse Algemene Vergaderingen van NOC*NSF. 
 
Koppeling aan het Nederlandse Qualification Framework (NLQF) en European Qualification 
Framework (EQF) 
6 jaar geleden is de KSS gekoppeld aan het NLQF. Dit geeft de trainers/coaches in instructeurs 
grotere kansen en mogelijkheden om ook in het buitenland actief te zijn. Dit geeft ook de 
mogelijkheid aan vrij verkeer van werknemers in de EU. 
Dit is een uitgebreide procedure uitgevoerd door het Nationaal Coördinatie Punt (NCP), 
onderdeel van CINOP. Allereerst is de validiteit van NOC*NSF beoordeeld om onder hun regie 
de  kwaliteit van te kunnen en mogen borgen. Mede door de uitgebreide procedures, maar ook 
omdat de KSS, PvB’s en proces van Auditing door de Algemene Vergadering van NOC*NSF zijn 
geaccordeerd, heeft NOC*NSF het predicaat van een valide organisatie gekregen. Daarmee is de 
mogelijkheid verkregen om alle KSS- kwalificaties aan het NCP aan te bieden en te koppelen aan 
het NLQF/EQF. Dit betekent dat bonden die volgens de KSS opleiden en examineren de 
koppeling met NLQF mogen vermelden op de diploma’s.  
 
Herbeoordeling validiteit NOCNSF 
Afgelopen jaar heeft de herbeoordeling van de validatie vanuit het NCP plaatsgevonden. Dit was 
opnieuw een positieve beoordeling op één voor het NCP belangrijk punt na: we hebben, zoals 
hierboven beschreven, de frequentie van de periodieke audits  gewijzigd. Het NCP constateerde 
dat dit niet bekrachtigd is door de Algemene Vergadering van NOC*NSF en geeft aan dat dit 
noodzakelijk is om de koppeling/erkenning te mogen behouden. 
 
Tekst uit “rapport herbeoordeling validiteit NOC*NSF”: 
“Uit de informatie blijkt dat NOC*NSF de frequentie van de audits door NOC*NSF heeft verlaagd 
doordat in één keer alle kwalificaties van een sportbond worden geaudit in plaats van een audit 
per kwalificatie. Dat is niet voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF. De 
veranderingen zijn in constructief overleg besproken, uitgelegd en breed met betrokken 
(leden)bonden gecommuniceerd, staat in de aanvullende informatie. De Commissie Kwaliteit vindt 
dat NOC*NSF een dergelijke (substantiële) wijziging moet voorleggen in de Algemene 
Ledenvergadering en stelt als voorwaarde dat NOC*NSF dit alsnog voorlegt.” 
 


