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Inleiding
De Wieleracademie leidt op volgens de Kwalificatiestructuur Sport van de Academie voor
Sportkader (NOC*NSF). In de Kwalificatie Structuur Sport worden de competenties van de
diverse sportkaderfuncties door alle sportbonden op een eenduidige manier beschreven en
vertaald naar een kwalificatieprofiel als leidraad voor de opleiding. De kwalificatieprofielen
van de verschillende sportopleidingen zijn allemaal te herleiden naar een sportoverstijgend
kwalificatieprofiel per niveau. Dit kwalificatieprofiel is uitgewerkt in generieke
toetsdocumenten (Proeve van Bekwaamheden). Hierdoor is het mogelijk om sommige (niet
sporttechnische) PvB’s uit te wisselen.
Niet alleen de uitwisselbaarheid tussen de opleidingen van sportbonden onderling wordt
meegenomen in de omzetting, maar ook uitwisselbaarheid met Onderwijs (MBO, HBO),
vergelijking oude diploma’s naar nieuwe diploma’s, uitwisselbaarheid van buitenlandse
diploma’s en het benoemen van de waarde van ervaringscertificaten.
Op dit moment erkennen we 4 deelonderwerpen op basis waarvan een EVC of EVK
standaard bepaald is of toegekend kan worden. Dit betreft:
1. EVK bonden onderling; KSS diploma’s
2. EVK oude diploma’s (ABC-structuur) naar nieuwe diploma’s (KSS)
3. EVK onderwijs
4. Eerder verworden competenties
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1.

EVK bonden onderling KSS diploma’s

Kwalificeren met een KSS diploma van een andere bond.
Met een KSS diploma van een andere sportbond is vrijstelling mogelijk voor de trainer
wanneer hij of zij zich wil kwalificeren als Wielertrainer-2 of Wielertrainer-3.
Schematische weergave EVK kwalificatie WT-2 en WT-3

EVK Kwalificatie Wielertrainer

KSS niveau 2

KSS niveau 3

PVB 2.1
Praktijk
PVB
PVB 3.1
Portfolio
PVB

Praktijk
PVB

PVB 2.2
Portfolio
PVB
PVB 3.2
Portfolio
PVB

PVB 2.3
Portfolio
Vrijstelling
PVB 3.3
Portfolio
Vrijstelling

PVB 3.4
Portfolio
Vrijstelling

Wielertrainer-2
Op basis van een KSS niveau 2 diploma krijgt de trainer vrijstelling voor PVB 2.3 ‘assisteren
bij activiteiten’. Om gekwalificeerd te worden tot Wielertrainer-2 vanuit de Wieleracademie
worden PVB 2.1 ‘geven van trainingen’ en PVB 2.2 ‘begeleiden bij wielersportevenementen’
getoetst middels de vastgestelde PVB-beschrijving. De trainer dient altijd zijn of haar KSS
niveau 2 diploma aan te leveren als bewijslast.
Wielertrainer-3
Op basis van een KSS niveau 3 diploma krijgt de trainer vrijstelling voor PVB 3.3 ‘het
organiseren van activiteiten’ en PVB 3.4 ‘het aansturen van kader’. Om gekwalificeerd te
worden tot Wielertrainer-3 vanuit de Wieleracademie is het nodig om PVB 3.1 ‘geven van
trainingen’ en PVB 3.2 ‘coachen bij wielersportevenementen’ volledig volgens de PVB
beschrijvingen aan te tonen.
De cursist kan hierbij een keuze maken om dit te doen middels de procedure aanvraag
directe PVB afname of middels het reguliere opleidingstraject. Bij de keuze voor een directe
PVB afname kan geen aanspraak gemaakt worden op het volgen van expertdagen of
leercoach-bijeenkomsten. Afhankelijk van de keuze van de cursisten worden hier financiële
afspraken over gemaakt. De trainer dient altijd zijn of haar KSS niveau 3 diploma aan te
leveren als bewijslast.

2. EVK oude diploma’s naar nieuwe diploma’s
Kwalificeren met een bondsdiploma (KNWU of NTFU) uit eerdere opleidingsstructuren.
Voor de invoering van de Kwalificatiestructuur Sport kenden de KNWU een eigen
opleidingsstructuur (A,B,C). Sinds 2007 zijn de wielertrainers opgeleid volgens de niveau 1
t/m 5 structuur. Gedurende het jaar 2016 en met ingang van 2017 worden vanuit de KNWU
de oude A,B, C diploma’s gelijk gesteld aan de KSS-structuur en vervalt hiermee de dubbele
structuur en licenties. De NTFU heeft altijd opgeleid volgens de KSS-structuur in de
kwalificatie instructeur.
Trainers met een NTFU instructeur of een KNWU diploma kunnen zich volgens
onderstaande richtlijnen kwalificeren naar de Wieleracademie kwalificatie.
- Niveau 2; deze opleiding is op basis van vergelijking van de beoordelingscriteria en
praktijkopdrachten aan elkaar gelijk gesteld. Het NTFU niveau 2 instructeur diploma en het
KNWU Wielertrainer 2 diploma staan dus gelijk aan het Wielertrainer-2 diploma van de
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Wieleracademie. Trainers met het KNWU Wielertrainer-2 diploma die deze willen laten
registreren bij de NTFU dienen hiervoor opgave te doen van de uitvoerende discipline waarin
de PVB-praktijkbeoordeling heeft plaatsgevonden.
-Niveau 3; na vergelijking van de beoordelingscriteria en de praktijkopdrachten is
vastgesteld dat de kwalificaties NTFU instructeur niveau 3 en Wielertrainer-3 niet volledig
aan elkaar gelijkgesteld kunnen worden. Kwalificeren als Wielertrainer-3 op basis van een
NTFU instructeur niveau 3 diploma kan volgens onderstaande toetsing:
- PVB 3.1 – Aanvullende toetsing middels opdracht Jaarplan en reeks trainingen
- PVB 3.2 – Volledige toetsing middels portfoliobeoordeling
- PVB 3.3 – Volledig vrijgesteld
- PVB 3.4 – Volledig vrijgesteld
Geïnteresseerde voor deze procedure kunnen zich melden via info@wieleracademie.nl
De trainer dient altijd zijn of haar NTFU instructeur diploma aan te leveren als bewijslast.
Het KNWU Wielertrainer 3 diploma is gelijk gesteld aan het Wieleracademie Wielertrainer 3
diploma. Trainers met het KNWU Wielertrainer-3 diploma die deze willen laten registreren bij
de NTFU dien hiervoor opgave te doen van de uitvoerende discipline waarin de PVBpraktijkbeoordeling heeft plaatsgevonden.

3. EVK onderwijs
Kwalificeren met een diploma uit het onderwijs
Met een erkend trainersdiploma uit het onderwijs is vrijstelling mogelijk voor de trainer
wanneer hij of zij zich wil kwalificeren als Wielertrainer-2 of Wielertrainer-3.
Schematische weergave EVK kwalificatie WT-2 en WT-3

EVK Kwalificatie Wielertrainer

S&B niveau 3
S&B niveau 4
ALO
Bachelor of
Masteropleiding
bewegingswetenschappen

S&B niveau 3
S&B niveau 4
ALO
Bachelor of
Masteropleiding
bewegingswetenschappen

PVB 2.1
Praktijk
PVB
PVB
PVB

PVB 2.2
Portfolio
PVB
PVB
Vrijstelling

PVB 2.3
Portfolio
PVB
Vrijstelling
Vrijstelling

PVB
PVB 3.1
Portfolio
PVB
PVB
*PVB

Praktijk
PVB
PVB
PVB

Vrijstelling
PVB 3.2
Portfolio
PVB
PVB
PVB

Vrijstelling
PVB 3.3
Portfolio
PVB
Vrijstelling
Vrijstelling

PVB 3.4
Portfolio
PVB
PVB
Vrijstelling

*PVB

PVB

PVB

Vrijstelling

Vrijstelling

Sport & Bewegen niveau 3 en niveau 4
Met het diploma Sport & Bewegen niveau 3 worden geen vrijstellingen verleend en dient de
kandidaat alle PVB-beoordelingen te laten toetsen.
Kandidaten met het diploma Sport & Bewegen niveau 4 krijgen op niveau 2 vrijstelling voor
de PVB 2.3 ‘Assisteren bij activiteiten’ en op niveau 3 voor de PVB 3.3 ‘Organiseren van
activiteiten. De trainer dient altijd zijn of haar diploma Sport & Bewegen aan te leveren als
bewijslast.
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ALO of Bachelor- of Masteropleiding bewegingswetenschapper
Trainers met een afgeronde Bachelor- of Masteropleiding als Bewegingswetenschapper of
het ALO diploma hebben vanwege hun eerder verworven kwalificaties vrijstelling voor de
onderdelen PVB 3.3 ‘organiseren van activiteiten’ en PVB 3.4 ‘aansturen van kader’.
Voor hen geldt alleen afname van PVB 3.1 ‘geven van trainingen’ en PVB 3.2 ‘coachen van
wielersportevenementen’ als vaststelling tot de kwalificatie van Wielertrainer 3. De trainer
dient altijd zijn of haar ALO of bewegingswetenschapper diploma aan te leveren als
bewijslast.

4. Eerder verworven competenties
In het geval dat een trainer in aanmerking wenst te komen tot toekenning van eerder
verworden competenties wordt per individueel geval beoordeeld of en voor welke
competenties hij of zij in aanmerking komt. De beschikbare tools zoals de EVC scan of de
competentiescan kunnen hierbij worden ingezet.

5. Totaaloverzicht
Schematische weergave EVK kwalificatie WT-2 en WT-3

EVK Kwalificatie Wielertrainer

KSS niveau 2
NTFU Instructeur niveau 2
S&B niveau 3
S&B niveau 4
ALO
Bachelor of
Masteropleiding
bewegingswetenschappen

KSS niveau 3
NTFU Instructeur niveau 3
S&B niveau 3
S&B niveau 4
ALO
Bachelor of
Masteropleiding
bewegingswetenschappen

PVB 2.1
Praktijk
PVB
Vrijstelling
PVB
PVB
PVB

PVB 2.2
Portfolio
PVB
Vrijstelling
PVB
PVB
Vrijstelling

PVB 2.3
Portfolio
Vrijstelling
Vrijstelling
PVB
Vrijstelling
Vrijstelling

PVB
PVB 3.1
Portfolio
PVB
Aanvullende
opdracht
PVB
PVB
PVB

Praktijk
PVB

Vrijstelling
PVB 3.2
Portfolio
PVB

Vrijstelling
PVB 3.3
Portfolio
Vrijstelling

PVB 3.4
Portfolio
Vrijstelling

Vrijstelling
PVB
PVB
PVB

PVB
PVB
PVB
PVB

Vrijstelling
PVB
Vrijstelling
Vrijstelling

Vrijstelling
PVB
PVB
Vrijstelling

PVB

PVB

Vrijstelling

Vrijstelling

PVB

De kandidaat komt alleen in aanmerking voor de vrijstelling(en) wanneer hij of zij binnen 3
jaar terug de betreffende opleiding heeft afgerond en/of op dit moment werkzaam is in het
onderwijs. Vrijstellingen worden niet verleend aan kandidaten die nog ‘in opleiding’ zijn voor
een van de genoemde opleidingen.
Bovenstaand staan de vaker voorkomende en meest waarschijnlijke situaties beschreven en
uitgewerkt. Bij relevante diploma’s anders dan beschreven zal per individu bepaald worden
welke mogelijkheden tot vrijstelling er zijn in relatie tot het aangeboden diploma en de
persoonlijke situatie. De Kwalificatiestructuur Sport vormt hierbij altijd het uitgangspunt ter
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vergelijking. Op niveau 1 en niveau 4 zijn geen standaard uitgewerkte EVC of EVK
mogelijkheden en wordt indien van toepassing per situatie beoordeeld waarbij het
uitgangspunt is dat niveau 1 zo gering is dat deze kwalificatie altijd in zijn geheel afgenomen
zal worden. Niveau 4 vergt zoveel sportspecifieke kennis en ervaring dat hierbij het
uitgangspunt is dat de volledige kwalificatie sportspecifiek en in wielercontext aangetoond zal
moeten worden.
Voor vragen of om in aanmerking te komen voor het verlenen van een vrijstelling neem
contact met ons op via info@wieleracademie.nl
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