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Inleiding 
Een diploma is het bewijs dat de eigenaar aantoonbaar bepaalde bekwaamheden bezit.  
Het wordt eenmalig verstrekt en blijft een heel leven van kracht. Vandaar dat het van belang is dat 
de gegevens volledig en correct1 zijn vermeld. Verplicht zijn de gegevens over de kwalificatie, de 
bezitter en de toetsorganisatie. Vermelding van erkennende organisaties is facultatief, maar geeft 
wel meerwaarde aan het diploma.  
 
Gegevens kwalificatie 
• Kwalificatietitel 
• Kwalificatiestructuur: betreft hier de KSS met vermelding van de kwalificatielijn2, het 

kwalificatieniveau3 en de deelkwalificaties (= nummers en titels van de PVB’s)4  
• Plaats5 en datum van uitgifte van het diploma 
 
Gegevens bezitter 
• Naam: volledig uitgeschreven voor- en achternamen zoals deze vermeld staan in de 

basisregistratie van personen (BRP)  
• Geboortedatum en -plaats6 
• Handtekening van de bezitter 
 
Gegevens toetsorganisatie  
• Naam en logo van de sportbond 
• Handtekening namens de toetsingscommissie met vermelding van naam en functie. 
 
Gegevens externe erkenning  
Bij een positieve audituitslag:   
• NOC*NSF: op het diploma mag staan: ‘diploma is erkend door NOC*NSF’ en het logo van 

NOC*NSF mag worden geplaatst.  
• NLQF7: op het diploma van de volgende KSS-kwalificaties: instructeur 3, instructeur 4, trainer-

coach 3, trainer-coach 4, trainer-coach 5, opleider 4, opleider 5 mag het NLQF-logo voor het 
betreffende niveau worden geplaatst als voldaan is aan alle deelkwalificaties.  

 
Het logogebruik van NOC*NSF en NLQF is gekoppeld aan voorwaarden wat betreft de grootte en de 
plek op het diploma8.  
 

 
1 Doorhalingen en/of wijzigingen maken een diploma ongeldig. Vandaar dat de bezitter zijn/haar gegevens moet controleren. 
Bij een fout wordt een nieuw diploma aangemaakt en het foute diploma ingenomen en vernietigd door de toetsorganisatie.    
2 De kwalificatielijnen zijn: trainer-coach, instructeur, official of opleider. 
3 Bij NLQF-erkenning moet de lettergrootte van de kwalificatielijn- en niveau minimaal gelijk zijn aan die van de 
kwalificatietitel. 
4 De deelkwalificaties mogen op de achterkant worden vermeld. 
5 Dit is de vestigingsplaats van de toetsingscommissie. 
6 Indien de geboorteplaats buiten Nederland ligt, wordt achter de geboorteplaats het geboorteland vermeld. Indien de 
geboorteplaats niet bekend is, wordt alleen het geboorteland vermeld.   
7 De erkenning van het NLQF is gekoppeld aan het reguliere  Nederlandse kwalificatiesysteem en aan de Europese 
kwalificatiestructuur (EQF). Vermelding versterkt dus de civiele waarde van het diploma.  
8 Gegevens hierover zijn verkrijgbaar bij de auditorganisatie van NOC*NSF.  


