Erkenningsregeling graden en bevoegdheden mensleden;

Preambule
De NFK neemt onder supervisie van haar Nationaal Technisch College en met inschakeling van bevoegde
autoriteiten, waaronder examinatoren, examens af voor diverse krijgskunstdisciplines. Er zijn situaties waarin leden
reeds een bepaald kennis- en ervaringsniveau hebben behaald waarbij (wederom) examen doen niet het gewenste
middel tot erkenning is, hier gaat deze regeling over.

Algemeen
1 Primaire grond voor erkenning van graduaties of bevoegdheden van mensleden binnen- of in relatie tot
een bepaald systeem is de erkenning van dit systeem (krijgsdiscipline) zelf binnen de jurisdictie van de NFK.
2 Een systeem is een samenstel van technieken en vaardigheden van bepaalde, verwante aard. Onlosmakelijk
met het systeem verbonden is er een vastomlijnd leerplan, waarmee de totale leerstof binnen het systeem op
logische, pedagogisch verantwoorde, wijze onderverdeeld wordt al dan niet met toekenning van een
minimaal tijdspad. De onderverdeling van de leerstof wordt georganiseerd met graden (graduaties), waarbij
iedere graad specifiek omschreven kenniseisen (technieken) kent en waar relevant een bepaald
niveau van beheersing cq. een toepassingsniveau.
3 Een systeem is doorgaans opgebouwd uit twee blokken die een bepaalde hoeveelheid kennis en
vaardigheden groeperen in a; leerlinggraden en b; meestergraden. De eerste meestergraad absolveert
ten minste het totale samenstel van kennis en vaardigheden met betrekking tot alle leerling graden.
4 Los van ieder systeem van krijgskunsten bestaat er een 'Algemeen Leerplan Lesbevoegdheid' waarbinnen
kennis en vaardigheden bijeengebracht zijn ten aanzien van het verantwoord overbrengen van kennis en
vaardigheden. Het met succes afronden van dit leerplan in combinatie met een vastgesteld minimaal
systeemtechnisch niveau binnen een specifieke krijgskunst geeft aan een meestergraadhouder de
officiële erkenning lesbevoegdheid (EL) in deze discipline. Deze categorie meestergraadhouders wordt
'meester-leraar' genoemd.
5 Wanneer de NFK een bepaalde graad of bevoegdheid erkent dan betekent dit, dat de NFK een
garantieverklaring afgeeft voor niveau en vaardigheden van het desbetreffende lid. Deze garantie staat
altijd in relatie tot een bepaald systeem binnen de krijgskunsten. De NFK kan een erkenning afgeven
voor systemen die binnen haar eigen jurisdictie liggen of voor systemen die reeds erkenning genieten
van organisaties en/of bonden die (ook) op dat gebied opereren en door de NFK erkend worden. In laatste
situatie is sprake van een 'afgeleide erkenning' op basis van de jurisdictie van betrokken organisatie(s).
6 Als bewijs van kennis en vaardigheden komen daarbij nog de diverse garantieregelingen en diploma's die
door de overheid afgegeven worden zoals onder meer binnen het reguliere onderwijs.
7 Bij erkenning van leerlinggraden wordt door de NFK een belangrijke rol toegekend aan erkende
'meester-leraren' binnen deze disciplines. Deze regelingen worden verder niet binnen deze nota behandeld.
8 Basis voor iedere aanvraag tot erkenning is altijd een 'sport CV' waarbinnen inzichtelijk is gemaakt welke
gerichte- en algemene 'kennis en vaardigheden' betrokkene heeft verkregen met daarbij relevante informatie
ten aanzien van datering en instanties die betrokken dan wel verantwoordelijk waren voor toekenning
van een en ander. Voeg aan het CV, kopie diploma's en/of kopie vaardigheidsbewijzen toe en indien
mogelijk getuigschriften.
9 Om een NFK erkenning te kunnen verkrijgen moet men lid van de NFK zijn.
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Deze nota behandelt twee erkenningsregelingen.
● De meestergraad erkenning (ME), deze erkent de technische kennis van de kandidaat binnen een
bepaald systeem op een bepaald niveau. De erkenning beperkt zich zoals eerder aangegeven tot de
meestergraden (voorbeelden: 1e Dan Shotokan karate, 4e Duan Tai Chi Chuan, Tingkat 6 Pencak Silat etc.).
● De erkenning lesbevoegdheid (EL3), deze erkenning vindt plaats op basis van toetsing van het
kennis- en ervaringsniveau van de kandidaat aan de gegeven voorwaarden binnen de nota
'kwalificatie structuur sport 2003' van het NOC/NSF zoals opgesteld met partners in
opdracht van het ministerie VWS. De NFK beperkt zich bij erkenning tot het kwalificatieprofiel
'sportleider niveau 3'. Zoals in de nota aangegeven kunnen bonden aanvullende eisen stellen.
De NFK verstrekt haar 'EL3' erkenning als interim regeling, er komt op termijn dus een andere
regeling voor in de plaats.
Binnen de krijgskunsten komt de sportleider doorgaans voort vanuit de beroepsbegeleidende
leerweg. Daarbij is ook het systeemtechnische niveau van de kandidaat binnen een systeem
van groot belang, dit immers omvat tenminste de te geven lesstof. Bij de kwalificatie als 'sportleider 3'
wordt een minimaal systeemtechnisch niveau binnen een krijgskunst als randvoorwaarde voor de
verstrekking van de 'EL3' erkenning gesteld. Bij de NFK ligt dit niveau op 3e Dan voor de krijgskunsten
van Japanse origine en op een vergelijkbaar niveau voor de niet Japanse disciplines.
Er zijn vier procedures waarbij het belangrijk is of- en zo ja bij welke instanties diploma's zijn behaald en wat de
verdere ervaringsgegevens zijn. Kosten voor NFK erkenning zijn erkenningsregeling- en procedure afhankelijk.
De NFK hanteert geen commerciële tarieven maar zoekt alleen naar kostendekking. Zij gaat uit van het
standpunt dat kandidaten die opteren voor een zekere meestergraad of het meester-leraarschap, een voldoende
zelfkritisch beeld worden geacht te bezitten om met een redelijke kans tot succes een procedure in te gaan.
U draagt hierin dus ook eigen verantwoording. Vraag bij twijfel eerst advies aan een u bekende, ervaren
leraar, dit voorkomt teleurstelling voor beide zijden.
Hoe vraag u een erkenning aan? Mail een verzoek naar het mailadres van de NFK en vertel wat u wil,
voeg een 'sport CV', kopie diploma's en eventuele getuigschriften toe. Er wordt vervolgens contact met u
opgenomen.

Procedures:
1. procedure automatische erkenning
Voorwaarden: Indien een lid een graad of bevoegdheid heeft behaald bij een door de NFK
erkende bond of organisatie en dit kan aantonen door het overleggen van de daartoe
geldende bescheiden, dan worden zijn bevoegdheden automatisch door de NFK erkend.
Dit geldt eveneens voor door de NFK erkende systemen.
Mocht dit lid er aan hechten ter bewijsvoering één of meerdere certificaten van de NFK te verkrijgen dan
kan dit tegen betaling.
a per certificaat, erkenning lesbevoegdheid niveau 3 (EL3)
b per certificaat, meestergraad erkenning (ME)

25,00 euro
25,00

● de maximale kosten bedragen derhalve 25,00 euro per erkenning exclusief verzendkosten certificaat.
● Zie verder de opmerkingen/algemene voorwaarden.
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2 procedure erkenning op basis van diploma’s
Voorwaarden: Indien een lid een graad of bevoegdheid heeft behaald bij een andere bond of
organisatie, die niet op de NFK shortlist staat, dan kan hij de NFK vragen om erkenning
van zijn graduaties en/of bevoegdheden. De NFK laat dan een administratief onderzoek uitvoeren
onder meer op basis van de daartoe door de aanvrager aangeleverde bescheiden.
Bij aanvraag van deze erkenningsregeling is het onduidelijk of de procedure tot het door de
aanvrager gewenste resultaat zal leiden; de gronden voor erkenning moeten immers nog
onderzocht worden. Om teleurstellingen te voorkomen is het daarom aan te bevelen om de
NFK een vooradvies te laten afgeven op basis waarvan duidelijk is of deze procedure zinvol is.
In dit advies zullen eventuele alternatieve paden tot erkenning aangegeven worden.
De volgende tarieven worden gehanteerd.
a vooradvies per discipline, per erkenning
indien de aanvrager besluit tot het doorzetten van de verdere procedure:
b basiskosten aanvraag erkenning
vermeerderd met naar keuze één of meerdere toeslagen:
c per erkenning lesbevoegdheid niveau 3 (EL3) inclusief certificaat
d per meestergraad erkenning (ME) inclusief certificaat

35,00 euro
75,00
35,00
35,00

● Wanneer de procedure na een positief vooradvies voortgezet wordt dan worden op de eindafrekening voor
de gevraagde erkenning, de betaalde vooradvieskosten in mindering gebracht op de kosten zoals
genoemd onder 2c of 2d.
● de maximale kosten bedragen derhalve 110,00 euro voor de eerste erkenning en 35,00 euro per volgende
erkenning, binnen dezelfde procedure, exclusief verzendkosten voor certificaten.
● Zie verder de opmerkingen/algemene voorwaarden.

3 procedure erkenning op basis van ervaring
Dit geldt alleen voor de erkenning lesbevoegdheid 'EL3'. Er zijn situaties waarbij een meestergraadhouder
reeds vele jaren lesgeeft zonder daarbij de formele erkenning lesbevoegdheid te hebben of waarbij deze
de erkenning wel heeft maar door omstandigheden de bewijsstukken daarvan niet langer kan overleggen.
De NFK laat dan een administratief onderzoek uitvoeren onder meer op basis van de daartoe door de
de aanvrager aangeleverde bescheiden. Indien deze procedure niet tot een eensluidende positieve
beoordeling leidt dan wordt de kandidaat afhankelijk van de bevindingen mogelijk geadviseerd om door
middel van procedure 4 alsnog zijn erkenning te verkrijgen.
De volgende tarieven worden gehanteerd.
a basiskosten aanvraag erkenning lesbevoegdheid niveau 3 (EL3)
b per certificaat lesbevoegdheid

35,00 euro
25,00

● de maximale kosten bedragen derhalve 60,00 euro voor de eerste erkenning en 25,00 euro per volgende
erkenning, binnen dezelfde procedure, exclusief verzendkosten voor certificaten.
● Zie verder de opmerkingen/algemene voorwaarden.
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4 procedure erkenning op basis van een praktijkonderzoek op locatie
Dit onderzoek komt doorgaans voort uit het vooronderzoek zoals genoemd onder procedure 2.
Soms blijkt dat erkenning niet op basis van documenten uitgevoerd kan worden. Dat vraagt dan
om verdere actie. Bijvoorbeeld, een kandidaat moet een proefles draaien en/of er volgt een
inschalingtoets. Daarbij ontstaan diverse kosten.
De volgende tarieven worden gehanteerd.
a basiskosten onderzoek door NFK officials op locatie:
170,00 euro
vermeerderd met ten minste één of afhankelijk van de wensen meerdere toeslagen:
b per erkenning lesbevoegdheid niveau 3 (EL3) inclusief certificaat
35,00
c per meestergraad erkenning (ME) inclusief certificaat
35,00
● de maximale kosten bedragen derhalve 205,00 euro voor de eerste erkenning en 35,00 euro per volgende
erkenning, binnen dezelfde procedure, exclusief verzendkosten voor certificaten.
● Zie verder de opmerkingen/algemene voorwaarden.

Opmerkingen / algemene voorwaarden:
● Alle bedragen zijn exclusief verzendkosten;
● Een certificaat wordt altijd exclusief per discipline uitgegeven. Wanneer dus meerdere disciplines
erkend moeten worden geldt één certificaat per te erkennen discipline. (voorbeeld: EL3 Judo,
EL3 Jiu Jitsu; dus twee certificaten);
● Diensten en producten zijn alleen beschikbaar voor leden die geen betalingsachterstanden
hebben ten opzichte van de NFK;
● NFK erkenningen middels certificaten leiden automatisch tot opname in het Centraal Landelijk
Gradenregister NFK.
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