
 

Aanvraagformulier lerarenopleiding 

 

Achternaam: …………………………………………….…………………Voorletters: ………………… M / V: ……......... 

Adres:……………………………...…………………………………………Woonplaats:……………………………………  

Geboortedatum:………………….Geboorteplaats:……………….….……….…Telefoonnummer:…………….….….…   

E-mail: ……………………………………………Lid NFK sinds: ………………Lidmaatschapsnummer NFK:…………. 

Sportschool of vereniging/bond: ………………………………..Naam leraar sportschool:……………………..……….. 

Huidige, hoogste graad:……...…..Kyu of……...….Dan, behaald op (datum).…………………………………………… 

Voor welke opleiding wenst u zich in te schrijven? 

 Dojo Assistent (niveau 1) 

 Assistent Leraar (niveau 2) 

 Leraar (niveau 3) 

 Hoofdleraar (niveau 4) 

Voor welke discipline / stijl? (Karate Shotokan, Kempo…, Jiu Jitsu JBN, Jiu Jitsu Nakoni etc.) ………….……/……………….…… 

*Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Er wordt naar aanleiding hiervan persoonlijk contact met u opgenomen.          

_________________________________________________________________________________ 

De opleidingskosten worden met u gecommuniceerd door uw leraar en/of zijn op de NFK site terug te vinden. De 

kosten voor het opleiding zijn afhankelijk van het niveau van de opleiding. Het is van belang dat de instroomeisen 

goed worden bekeken. Voor een aantal opleidingen zijn er aanvullende kwalificaties benodigd. Nadat de betaling 

is ontvangen wordt het lespakket digitaal aangeboden. De betaling dient op rekeningnummer Bankrekening: 

NL55INGB0004646203 ten name van: ‘NFK’ onder vermelding van: ‘Lesgeld lerarenopleiding’ te worden 

overgemaakt. Ook kunnen de gelden aan de sportschoolhouder worden voldaan die het bedrag dan collectief 

overmaakt. 

Dit formulier s.v.p. inleveren bij uw leraar, de leraar ondertekent dit formulier voor akkoord, maakt een scan en 

mailt het naar het secretariaat NFK (info@federatiekrijgskunsten.nl) of geeft het af.   

De portfolio’s en de vaardigheidsexamens worden door onafhankelijke beoordelaars beoordeeld. Het is mogelijk 

dat de Algemeen Technisch Directeur NFK het examen als waarnemer bijwoont. De kwalificatie wordt in het NFK-

paspoort bijgeschreven. Wanneer u het paspoort nog niet bezit, dan wordt dit later aan u verstrekt.  

De NFK kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade, gevolgschade en (persoonlijk-) letsel naar 

aanleiding van de deelname aan de opleiding. Voor minderjarigen is de naam en handtekening van een ouder of voogd op dit 

formulier verplicht*. Kandidaat neemt op eigen risico deel aan het examen en verklaart door ondertekening, geen bekende 

medische gebreken te hebben die tot gevaar voor de gezondheid kunnen leiden bij fysieke inzet tijdens de opleiding. 

 

 

 

 

Voor akkoord, kandidaat (of ouder/voogd): 

 

datum:………………….. 

 

handtekening:……………………………………………….. 

 

 

naam ouder/voogd:…………………………………………. 

Voor akkoord, leraar: 

 

datum:…………………….. 

 

handtekening:…………………………............................. 

 

 

examendatum:…………………uitslag:………………….. 

mailto:info@federatiekrijgskunsten.nl

