Maarsbergen, 9 september 2020

Beleid KBN Bondserkenningen
Overwegingen
Als Karate-do Bond Nederland willen we een bond zijn voor alle karatescholen in Nederland.
1.
2.
3.
4.

We willen hiervoor enerzijds de drempel verlagen zonder onze leraar opleiding Karate-do,
welke NOC*NSF erkend is, hier te benadelen.
We willen alleen leraren toelaten die daadwerkelijk vakbekwaam zijn en dit kunnen
aantonen.
We willen dat leraren altijd een VOG kunnen overleggen.
De bondserkenningen zijn alleen geldig zolang de KBN bestaat.

Degene die in het bezit is van een Bondserkend Leraarschap kan zelfstandig toetreden met zijn/haar
sportschool of vereniging als een volledige aansluiting tot de KBN, zoals omschreven in het Algemeen
Reglement.
Toetsingsvoorwaarden tot bondserkenning:
A. Bewijs van goed gedrag altijd kunnen overleggen d.m.v. VOG. Deze wordt door de KBN
ingevuld voor deze wordt aangevraagd.
B. Bewijs dat de aanvrager aantoonbaar 20 of meer zwarte banders zelfstandig heeft opgeleid in
een algemeen door de WKF en/of KBN erkende karatestijl.
C. De aanvrager is daarbij zelf altijd minimaal 3e Dan in deze erkende karatestijl.
A en B en C moet blijken uit schriftelijke bewijsstukken van de aanvrager.
D. Een diploma CIOS met lesgeefbevoegdheid, en hetgeen vereist wordt onder A en C, zie verder
ook onder F.a.
E. Met een ALO-diploma en hetgeen vermeld staat onder A en C voldoet de aanvrager aan de
voorwaarden voor een bondserkenning.
F. Indien de aanvrager in het bezit is van D en voldoet aan A en C, is aanvullend nog het volgende
vereist:
a. Op een examen dag van de KBN-opleiding Karate-do leraar praktijkexamen mee doen
en een van de uitgeschreven lessen in de praktijk gaan geven. Alternatief hiervoor is
dat een door het bestuur aangewezen toetsingscommissie de examen les in de Dojo
komt beoordelen. Daarbij geldt dat de aanvrager minimaal 15 eigen leerlingen dient
mee te nemen, aan wie de les wordt gegeven.
De aanvrager kan aangeven welk van bovenstaande alternatief hij/zij voor het praktijkexamen zou
willen hebben. Dit kan aangegeven worden in de aanvraag.

Algemene eis bondserkenningen: je dient altijd een VOG te kunnen overleggen, zie voorwaarden onder
A, en altijd een 3e Dan in een erkende karatestijl te bezitten.
Proces:
1.
2.

3.
4.

Aanvragen voor bondserkenning kunnen, voorzien van alle bescheiden en motivatie
ingediend worden bij het Bondsbureau.
Het Bondsbureau controleert de aanvraag op aanwezigheid van de benodigde
bewijsstukken en geeft eenmaal de gelegenheid voor herstel indien stukken ontbreken,
met een termijn van twee weken.
Het bondsbureau vraagt een VOG aan, met toestemming van de aanvrager, zoals onder de
voorwaarden vermeld onder A.
Na indiening en compleet zijn van de aanvraag, inclusief VOG, besluit het bestuur over de
aanvraag op de eerste daaropvolgende bestuursvergadering. Dit nadat eventueel de
Toetsingscommissie Opleidingen advies heeft uitgebracht.

In alle overige - niet in dit beleid voorziene gevallen - beslist het KBN-bestuur over toekenning
bondserkenning als dit het brede KBN belang aantoonbaar en beargumenteerd dient en de
toetsingscommissie positief hierover heeft geadviseerd na toetsing op punt F.

