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Inleiding 
Voor je ligt de handleiding voor deelname aan een van de (assistent) leraren opleidingen die de NFK aanbiedt. 

Het geeft een overzicht van belangrijke zaken die je moet weten voordat je begint aan een van de opleidingen. 

De opleidingen zijn dusdanig ingericht dat je in kunt stappen met veel of weinig ervaring en je hoeft niet te 

wachten op een gevulde klas. Je kunt op ieder moment beginnen. 

Bevoegdheden 

Bevoegdheden assistent-trainer krijgskunsten (niveau 1) 
Het bezit van het diploma assistent-trainer geeft de bevoegdheid tot: 

• In  aanwezigheid van en onder direct toezicht van de verantwoordelijke NFK leerkracht (minimaal 

zelfstandig leraar/coach (niveau 3) te assisteren bij diens lessen of trainingen; 

• In aanwezigheid van en onder direct toezicht van deze bevoegde leerkracht het verrichten van hand en 

spandiensten bij activiteiten. 

Bevoegdheden instructeur krijgskunsten (niveau 2) 
Het bezit van het diploma instructeur krijgskunsten geeft de bevoegdheid tot: 

• Onder toezicht van de verantwoordelijke NFK-leerkracht, minimaal zelfstandig leraar/coach (niveau 3), 

zelfstandig lessen of trainingen op elementair niveau geven volgens een door deze leerkracht opgesteld 

lesvoorbereidings-formulier (LVF); 

• De instructeur mag onder begeleiding van diezelfde bevoegde NFK-leerkracht kyu-examens afnemen bij 

zijn eigen leerlingen en hen bevorderen tot en met de 4e kyu.  

Bevoegdheden zelfstandig leraar/coach krijgskunsten (niveau 3) 
Het bezit van het diploma zelfstandig leraar/coach krijgskunsten geeft de bevoegdheid tot: 

• Het verzorgen van lessen en trainingen op kyu-niveau; 

• Het afnemen van kyu-examens en het bevorderen tot en met de 1e kyu; 

• Het fungeren als PVB-beoordelaar bij de proeve van bekwaamheid voor de assistent-trainer en de 

instructeur; 

• Het fungeren als begeleidend zelfstandig leraar/coach voor de assistent-trainer en de instructeur; 

• Het deelnemen aan de opleiding expert docent/coach krijgskunsten niveau 4; 

• Een vereniging, sportschool of andere rechtspersoon met een zelfstandig leraar/coach krijgskunsten kan 

worden aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten. 

Bevoegdheden hoofdzelfstandig leraar/coach krijgskunsten (niveau 4) 
Het bezit van het diploma zelfstandig leraar/coach krijgskunsten geeft de bevoegdheid tot 

• Het verzorgen van lessen en trainingen op kyu- en danniveau; 

• Het voordragen voor danexamen; 

• Het afnemen van kyu-examens en het bevorderen tot en met de 1e kyu; 

• Het afnemen van dan examens tot 1 graad lagen dan de eigen graad; 

• Het fungeren als PVB-beoordelaar bij de proeve van bekwaamheid voor alle andere leraren opleidingen; 

• Het fungeren als begeleider voor alle andere leraren opleidingen; 

• Het fungeren als praktijkbegeleider bij de opleidingen voor alle andere leraren opleidingen; 

• Een vereniging, sportschool of andere rechtspersoon met een expert docent/coach krijgskunsten kan 

worden aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten. 
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Wat is belangrijk vooraf?  
Een (assistent) leraar krijgskunst zijn vergt een grote verantwoordelijkheid. Naast dat je verantwoordelijk bent 

voor het aanleren en doorgeven van veelal eeuwenoude technieken, sta je ook voor een groep met leerlingen. 

Om goed beslagen ten ijs te gaan volgen een aantal praktische zaken. 

Studiebelasting1 
Deze opleidingen kennen minimaal de volgende studielast: 

• Assistent-trainer (niveau 1) 

o Praktijk: 6 uren 

o Portfolio: 1 maand 

• Instructeur (niveau 2) 

o Praktijk: 12 uren 

o Portfolio: 3 maanden 

• Zelfstandig leraar/coach (niveau 3) 

o Praktijk: Zie leertakenboek 

o Portfolio: 6 maanden 

• Hoofdzelfstandig leraar/coach (niveau 4) 

o Praktijk: Zie leertakenboek 

o Portfolio: 6 maanden 

Studiekosten 
Voor de leraren opleidingen van de NFK zijn de volgende tarieven bepaald: 

• Assistent-trainer (niveau 1): € 35 

• Instructeur (niveau 2): € 175 

• Zelfstandig leraar/coach (niveau 3): € 450 (incl. EHB(S)O) 

• Hoofdzelfstandig leraar/coach niveau 4: volgt 

Alle opleidingen zijn inclusief cursus materiaal en diplomering2.  

Voor de opleidingen tot zelfstandig leraar/coach en expert docent/coach heeft de leerling recht op twee 

consult momenten om vragen te stellen en/of opdrachten te bespreken. Het consult kan digitaal, telefonisch of 

face-to-face plaatsvinden en hangt af van de complexiteit en inhoud van de vraag. 

Praktijkleermeester 
Iedere cursist wordt begeleid door een praktijkleermeester (PLM). De PLM is minimaal een (ervaren) 

zelfstandig leraar/coach  krijgskunsten. Om deel te nemen aan de opleidingen assistent-trainer en de opleiding 

instructeur heeft de PLM minimaal de kwalificatie zelfstandig leraar (of overeenkomstig) behaald. Voor de 

opleiding tot zelfstandig leraar/coach is dit de kwalificatie expert docent/coach (of overeenkomstig) en heeft 

de PLM zitting in de technische commissie van de desbetreffende budodiscipline. 

Mocht het niet mogelijk zijn om een PLM te vinden, dan wordt door tussenkomst van de examencommissie per 

individueel geval bekeken wat de mogelijkheden zijn. 

  

 
1 De studiebelasting is indicatief. 
2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het behalen van het EHB(S)O diploma (geldt alleen voor de 
opleidingen niveau 3 en 4. 
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Instroomeisen per opleiding 

Assistent-trainer (niveau 1) 
 Leeftijd minimaal 16 jaar oud; 

 Minimaal 4e kyu (of overeenkomstig); 

 Lidmaatschap van de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten of van een van de aangesloten 

bonden3. 

Instructeur (niveau 2) 
 Leeftijd minimaal 18 jaar oud; 

 Minimaal 1e kyu (of overeenkomstig); 

 Lidmaatschap van de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten of van een van de aangesloten 

bonden.3 

Zelfstandig leraar/coach (niveau 3)4 
 Leeftijd van minimaal 20 jaar; 

 Diploma VMBO-theoretische leerweg (MAVO) of  een vergelijkbaar niveau (naar oordeel van de 

examencommissie); 

 Lidmaatschap van de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten of van een van de aangesloten 

bonden.3 

 Een technisch niveau dat overeenkomt met tenminste 2e dan (of overeenkomstig); 

 Een geldig EHB(S)O diploma. 

Hoofdzelfstandig leraar/coach (niveau 4)3 
 Leeftijd van minimaal 24 jaar; 

 Diploma VMBO-theoretische  leerweg  (MAVO) of een vergelijkbaar niveau  (naar oordeel van de 

examencommissie); 

 Lidmaatschap van de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten of van een van de aangesloten 

bonden.3 

 Een technisch niveau dat overeenkomt met tenminste 3e dan (of overeenkomstig); 

 Een diploma als zelfstandig leraar/coach krijgskunsten niveau 3 (of overeenkomstig) 

 Een geldig EHB(S)O diploma. 

  

 
3 Het lidmaatschap moet betaald zijn voor deelname aan deze opleiding. 
4 Voor het aanvragen van het praktijkexamen ‘het geven van lessen’ dient aan de instroomeisen voldaan te zijn. 
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Aanmelden 
U levert het ondertekende inschrijfformulier opleiding in bij het de opleidingscommissie van de NFK. Hierop 

geeft u aan welke opleiding u wilt gaan volgen. De opleidingscommissie bekijkt of u voldoet aan de gestelde 

eisen en stuurt een bevestiging van deelname. Nadat de studiekosten zijn ontvangen door de penningmeester 

van de NFK, wordt het opleidingspakket opgestuurd. 

Door de manier waarop de opleiding is vormgegeven is het mogelijk om op ieder willekeurig moment te starten 

met de opleiding. 

Betaling 
Na de bevestiging van de inschrijving voor deelname aan een opleiding krijgt u een (digitale) factuur 

opgestuurd, deze dient maximaal 14 dagen na ontvangst betaald te worden. Na ontvangst van het 

gefactureerde bedrag krijgt u het cursuspakket digitaal aangeleverd en kun je aanvangen met de opleiding. 

Wanneer je gespreid wilt betalen is dat mogelijk in overleg met de penningmeester. 

Indien de deelnemer niet binnen de op de factuur genoemde data heeft betaald, komt automatisch de 

deelname aan de opleiding te vervallen. Bij het niet betalen nadat je bent ingeschreven, is het voor de duur van 

een jaar niet mogelijk om een examen binnen de NFK te volgen. 

Annuleren is te allen tijde mogelijk.  

Examinering 
Alle opleidingen die door de NFK worden aangeboden worden geëxamineerd. De opleidingen op niveau 1 en 2 

worden alleen middels een portfolio beoordeeld. De opleidingen op niveau 3 en 4 kennen beide een portfolio 

beoordeling en een praktijkexamen. 

Eerder verworven competenties 
Het is mogelijk om op basis van eerder verworven competenties vrijstelling te krijgen op (delen van) de 

opleiding. Het is aan de examencommissie om dit te beoordelen. 

Bij het aanvragen van de opleiding kunt u aangeven op basis waarvan u verkorting of vrijstelling van de 

opleiding wilt krijgen. 
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Aanvraagformulier lerarenopleiding 

 

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

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

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

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

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

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

Voor welke opleiding wenst u zich in te schrijven? 

 Assistent-trainer (niveau 1) 

 Instructeur (niveau 2) 

 Zelfstandig leraar/coach /coach (niveau 3) 

 Expert docent/coach (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 zelfstandig leraar/coach  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 zelfstandig leraar/coach , de zelfstandig leraar/coach  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, zelfstandig leraar/coach : 

 

datum:…………………….. 

 

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

 

 

examendatum:…………………uitslag:………………….. 

mailto:info@federatiekrijgskunsten.nl

