
 

 

In 2020 is de Karate-do Bond Nederland gestart met een nieuwe opleidingscyclus. Deze 

opleidingscyclus bestaat uit drie opleidingen. De drie opleidingen zijn opgezet volgens de NOC*NSF 

Kwalificatiestructuur Sport (KSS). De KSS bestaat uit een samenhangend geheel van 

kwalificatieprofielen voor trainer-coaches, instructeurs, officials en opleiders.  

De opleidingen die de KBN vanaf deze opleidingscyclus aanbiedt blijven hetzelfde, echter zijn de KSS 

kwalificaties per opleiding aangepast. De voormalig opleiding tot Leraar Karate-do was een KSS 4 

opleiding. De trainer-coach 4 opleiding is, conform de KSS richtlijnen, een opleiding die de trainer-

coach opleidt tot het trainen en coachen van talenten en selecties, waarbij de nadruk ligt op het 

leveren van maatwerk en het maximaliseren van prestaties. Dit is een zware opleiding, waar NOC*NSF 

gemiddeld 20 maanden voor schrijft.  

De KBN heeft met ingang van de nieuwe opleidingscyclus de KSS niveaus aangepast en gelijk getrokken 

met andere sportbonden. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de cursisten die in 2017 de opleiding 

tot KBN Dojo Assistent (niveau 2) hebben gevolgd, dezelfde KSS kwalificatie hebben als de cursisten 

die in 2020 de opleiding tot Assistent Leraar gaan volgen.  

Dit betekent niet dat de lesstof van de 2017 opleiding tot Dojo Assistent hetzelfde is als de 2020 

opleiding tot Assistent Leraar. We bieden nu namelijk, naast de standaard PVB’s en 

kwalificatieprofielen, per opleiding veel extra verdieping aan! Dit kan zijn over actuele onderwerpen 

als sportpsychologie of het lesgeven aan kinderen (met een beperking), maar ook over karate-

gerelateerde onderwerpen als zelfverdediging en bewegingsleer.  

De huidige cyclus van KBN opleidingen is als volgt geclassificeerd:  

1. Dojo Assistent: KSS 1 – Trainer-coach 1 

De trainer-coach 1 werkt binnen de sportparticipatie, assisteert hoger gekwalificeerde trainer-coaches 

bij het geven van trainingen of activiteiten, en assisteert bij het begeleiden van wedstrijden. De trainer-

coach 1 draagt er mede zorg voor dat de sociale, fysieke en hygiënische veiligheid van de sporters de 

juiste aandacht krijgt. De trainer-coach 1 draagt geen eindverantwoordelijkheid. (Bron: 

Kwalificatieprofielen KSS 2017)  

2. Assistent Leraar Karate-do: KSS 2 – Trainer-coach 2 

De trainer-coach 2 werkt in de georganiseerde sport en vervult een assisterende rol. De trainer-coach 

2 enthousiasmeert de sporters in hun sportieve en sporttechnische ontwikkeling, werkt nagenoeg 

zelfstand op basis van door andere opgestelde trainingsplannen of onder supervisie van een 

gekwalificeerde trainer-coach. De trainer-coach 2 is verantwoordelijk voor het uitvoeren van (delen 

van) de training op basis van aangereikte planning of gegeven instructies, en is verantwoording 

verschuldigd aan degene die de eindverantwoordelijkheid draagt. (Bron: Kwalificatieprofielen KSS 2017) 

3. Leraar Karate-do: KSS 3 – Trainer-coach 3 

De trainer-coach 3 is werkzaam in de sportparticipatie of sportvereniging en heeft als belangrijkste 

taak het geven van trainingen. De trainer-coach 3 maakt en realiseert doelen op korte en middellange 

termijn door middel van planning, uitvoering en evaluatie. De trainer-coach 3 gaat uit van de wensen 

en mogelijkheden van de sporters, geeft zelfstandig training en coacht zelfstandig sporters. Ook 

organiseert de trainer-coach 3 zelfstandig activiteiten en neemt zelfstandig vaardigheidstoetsen af. 
(Bron: Kwalificatieprofielen KSS 2017) 

 



 

 

De eerste opleiding, te weten de opleiding tot KBN Dojo Assistent, is reeds door maar liefst 42 cursisten 

afgerond! Op dit moment staan we aan het begin van de opleiding tot Assistent Leraar, begin 2021 

start de opleiding tot Leraar Karate-do.  

Mocht je meer informatie willen over de kwalificatieprofielen, de opleidingen of heb je een andere 

vraag? Neem dan contact op met het KBN bondsbureau.  

 


