
Erkenning sportkwalificaties in het 
kader van EQF  
in Vlaanderen 



Evolutie 

EQF (Europees Kwalificatiekader) 2008 

NQF (Nationaal Kwalificatiekader) 2010 

VKF (Vlaamse Kwalificaties frame) 2010 

VLAAMS KWALIFICATIEAGENTSCHAP 2010 



• In Vlaanderen heb je 2 mogelijkheden om een 
kwalificatie te behalen: 



Kwalificatiestructuur in Vlaanderen 
EQF (8 niveaus) 

VKF (8 niveaus) 

 
ONDERWIJS 

ANDERE OPLEIDINGS- 
VERSTREKKERS ( VDAB, 

Vlaamse Trainersschool,…)  

Alle Opleidingsniveaus Beroepscompetenties 

Vlaamse Onderwijs Raad Sociaal Economische Raad 
Vlaanderen 

Kwalificatieagentschap 



SERV 

Stuurgroep beroepscompetenties 
sport 

 
 

•Sociale partners 
•Middenveld (VSF, ISB, Vlabus) 
•Overheid 

Expertengroep 
beroepscompetenties sport 

 
 

•Samengesteld door de stuurgroep 
•Bepalen de beroepscompetenties 
sport 

COMPETENT Competentiedatabank 

Kwalificatieagentschap VLOR, SERV en experten per domein 

Niveaubepaling binnen VKS Publicatie van het na beslissing van 
het agentschap 

Beroepscompetentieprofielen Sport 



Enkele noodzakelijke definities. 

• Competentie: de bekwaamheid om kennis, 
vaardigheden en attitudes in het handelen 
geïntegreerd aan te wenden voor maatschappelijke 
activiteiten 

• Kennis: hoeveelheid informatie die verworven is 
• Vaardigheid: bekwaamheid om op effectieve en 

efficiënte wijze iets te doen met verworven kennis. 
Vaardigheid heeft betrekking op kennen, maar vooral 
op kunnen. 

• Verantwoordelijkheid: de mate waarin men zelf 
beslissingen en initiatieven kan nemen 

• Context: bestaat uit enerzijds de vertrouwdheid en 
anderzijds de complexiteit van de omgevingsfactoren 
 



Hoe is men in Vlaanderen te werk gegaan? 
 
• De pedagogische cel van de VTS heeft de competenties 

van de trainers, sportbegeleiders beschreven rekening 
houdende met: 

– de taak van de trainers op het terrein 
– de verschillende niveaus van sportbegeleiding 
– de opbouw van de VK Frame 
– reeds bestaande Europese opleidingsstructuren 

binnen bepaalde sporttakken (paardrijden, skiën, 
fitness) 

– studie van de Vrije Universiteit Brussel met 
betrekking tot deze materie  

 



Sportkwalificatie Frame (SKF) 

• Per niveau werden dan de competenties 
generiek uitgeschreven en dit resulteerde in 5 
opleidingsniveaus op basis van kennis, 
vaardigheden, context en 
verantwoordelijkheid. 

• Per niveau werd afgesproken welke sporters 
een trainer van een bepaald niveau kon 
begeleiden. 

 



Resultaat van de implementatie van de SKF 

• Grootste positieve wijziging is dat in het nieuwe 
systeem een trainersopleiding binnen alle 
sporttakken dezelfde eindcompetenties zal 
behalen, m.a.w. een trainer A zwemmen en een 
trainer A Voetbal staan op hetzelfde niveau. 

• Er wordt vertrokken van de specificiteit van een 
sportopleiding en niet van een aantal lesuren of 
stage-uren. Het verschil tussen de verschillende 
sporten bv. ploegsporten, outdoor sporten, 
technische sporten toont zich duidelijk in de te 
verwerven competenties. (Idem veiligheid) 

 



Voordelen van de SKF binnen de Europese context 

• Eénduidige EVC-EVK procedures. 

• Correcte inschaling in de VKF en hierdoor dus 
ook in EQF. 

• Gelijke waardering (inschaling) in de sport van 
de beroepswereld en de vrijwilligerssector op 
basis van dezelfde maatstaven = competenties 
met EQF als gemeenschappelijk kader. 

 



Output van de SKF binnen de Europese context 

• Sportkwalificaties dienen opgenomen te worden 
in de NQF, zodat ze ook in de 
kwalificatiedatabanken opgenomen worden. 

• Vanaf 2012 zal het EQF-level op de diploma’s 
vermeld worden, zodat het gemakkelijker wordt 
om de gelijkwaardigheid van de kwalificaties te 
beoordelen. 

• EQF is een nuttig middel om de sportkwalificaties 
van het eigen land te vergelijken met deze van de 
andere lidstaten. 

 



Eindconclusie 

• EQF, als referentiekader verzekert de 
mobiliteit en vergelijking van de Europese 
kwalificatiebewijzen en draagt bij tot het vrije 
verkeer van arbeiders en diensten in de EU.  

 

Sport mag hier niet in ontbreken! 
 



Uitwisseling van gedachten 

Vraag 1: 

• Hoe gebeurt de implementatie in NQF/ EQF 
van de sportkwalificaties bij u en wat zijn de 
meest voorkomende problemen? 

Vraag 2: 

• Welk is de rol van het departement sport in de 
registratie van de sportkwalificatie in het 
kwalificatieagentschap in uw land? 

 



Uitwisseling van gedachten 

Vraag 3: 

• Hoe staat de sportsector (sportfederaties) in 
uw land tegenover de vermelding van het 
EQF-level op de afgeleverde sportdiploma’s? 

Vraag 4: 

• Wat denk u te doen met sportopleidingen die 
zich niet willen aanpassen aan de NQF? 

 



Uitwisseling van gedachten 

Vraag 5: 

• Zou de EU een rol moeten spelen om 
afspraken te maken met internationale 
sportfederaties over de inschaling van 
sportdiploma’s op Europees niveau er 
rekening mee houdend dat elk land nog 
aanvullende eisen kan stellen voor niet 
specifieke sportcompetenties?  

 



 

Bedankt voor uw aandacht en 
inbreng. 


