
 

 

EVC/ EVK procedure BT4 
 

 

EVC/EVK procedure   versie 2017.3 

De mogelijkheid bestaat dat je voor één van de PvB-onderdelen een vrijstelling kunt aanvragen. 
Bijvoorbeeld omdat je, misschien in je vorige opleiding of andere cursus, al eens een programma hebt 
gevolgd en hebt afgesloten met een certificaat/diploma dat vergelijkbaar is met één van de onderdelen 
van het programma van de opleiding. We spreken dan over een Eerder Verworven Kwalificatie (EVK). 
Ook kan het zijn dat je op basis van een Eerder Verworven Competenties (EVC) kennis hebt op een 
bepaald onderwerp en daarom niet het gehele opleidingsprogramma hoeft te volgen. Bepaalde 
workshops en/of opdrachten kunnen dan worden overgeslagen.  
 
Voorbeeld EVC:  
* Je hebt al een scheidsrechter BS3 (of E) diploma van de NBB gehaald en je fluit nog regelmatig. 
Je krijgt dispensatie voor de workshop arbitrage / spelregelkennis. Je hoeft eventueel de 
opdracht die erbij hoort niet te doen. Je moet het bewijs (kopie diploma) in je portfolio doen. 
 
Voorbeeld EVK:  
* Je hebt een certificaat behaald voor “praktijkbegeleider in de sport “bij de ASK. Je krijgt een 
vrijstelling om de workshops “aansturen sporttechnisch kader” te volgen, je bewijs (kopie certificaat) 
geeft je het recht van vrijstelling voor PVB 4.4 (aansturen sporttechnisch kader). 
 
Meen je recht te hebben op vrijstellingen cq. dispensaties op basis van certificaten, diploma’s of 
EVC’s, klop dan zo spoedig mogelijk aan bij je leercoach. Die kan je - samen met de 
opleidingscoördinator van de NBB - verder helpen met de aanvraag voor het verkrijgen van 
vrijstellingen of dispensaties. Aanvragen worden ter beoordeling aan de Toetsingscommissie van de 
NBB voorgelegd en ingediend via het daarvoor bestemde formulier. 
 
De te volgen stappen: 
1. Je denkt dat je een vrijstelling / dispensatie voor een workshop onderdeel of een PvB- 

onderdeel kan krijgen. 
2. Je bespreekt dit met je leercoach en je overlegt voldoende bewijzen. 
  
Voorwaarden bewijsvoering 
 

Je voegt diploma’s en certificaten bij van cursussen/trainingen die je op dit gebied hebt gevolgd. 
Tevens voeg je minimaal drie bewijsstukken toe aan de hand waarvan je jouw kwaliteiten op het 
gebied van het onderdeel waarvoor je vrijstelling / dispensatie vraagt. De competentiescan is in ieder 
geval 1 van de 3 bewijsstukken!  
Andere voorbeelden van bewijzen zijn:  
- een aantal beoordelingsverslagen van gefloten wedstrijden op niveau 
- een observatieverslag bij het begeleiden van toekomstige basketballtrainers 
- certificaat van andere opleiding/ cursus 
- basketball CV 
Deze documentatie is niet ouder dan vijf jaar en voorzien van: 

 Datum van vervaardiging (afname) en 

 Referenties. 

 
3. Je vult het aanvraagformulier in. 
4. Je leercoach voorziet het van een advies; 
5. Je stuurt de documenten en het aanvraagformulier op naar; 
 

NBB t.a.v. toetsingscommissie NBB  (Brenda James) 
Postbus 2651 
3430 GB Nieuwegein 

 
6. Binnen 14 dagen ontvang je de uitslag van je verzoek. 
 

 


