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Inleiding 
In 2013 heeft de KNAS een licentiesysteem voor schermleraren ontwikkeld. Vanaf dit jaar komt het 
sporttechnische kader dat hiervoor gekozen heeft, onder bepaalde voorwaarden, in het bezit van een licentie. Het 
licentiesysteem is bedoeld als kwaliteitsimpuls voor het sporttechnisch aanbod. Het beleid dat ten grondslag ligt 
aan het licentiesysteem wordt in dit document beschreven. Naast het Licentiebeleid is het Licentiereglement 
opgesteld, waarin de regels die verbonden zijn aan het licentiesysteem zijn vastgelegd. 
 

Doel van het licentiesysteem 
De invoering van het licentiesysteem dient verschillende doelen: 
· De KNAS draagt een morele verantwoordelijkheid voor het welzijn en de veiligheid van haar bondsleden. Door 
middel van de invoering van een licentiesysteem voor sporttechnisch kader wordt getracht de kwaliteit van het 
kader te bevorderen en daarmee een bijdrage te leveren aan het welzijn en de veiligheid van de leden. 
· het realiseren van een kwaliteitsverbetering van het sporttechnische kader bij de KNAS door middel van het 
systeem waarbij het kader met regelmaat bijscholingen dient te volgen om hun licentie te behouden; 
· het ondersteunen en stimuleren van een gekwalificeerd opleidingsinstituut (KNAS-opleidingen) welke door het 
afnemen van Proeven van Bekwaamheid een inspanning verricht in de kwaliteitsbevordering van het 
sporttechnisch aanbod; 
 
Een licentiesysteem levert tevens inzicht in het aantal daadwerkelijk actief kader in verenigingsverband en de duur 
van de actieve periode van licentiehouders. 

 
Uitgangspunten van het licentiesysteem 
· Het licentiebeleid zoals door KNAS vastgesteld is bedoeld als kwaliteitsmaatregel, en niet als sanctiebeleid; 
· Bij introductie van het licentiebeleid stapt het sporttechnisch kaderlid op vrijwillige basis in. Op termijn  kent het 
licentiebeleid een verplicht karakter; 
· Een licentie wordt slechts afgegeven op basis van het met goed gevolg afgelegd hebben van een leertraject van 
de KNAS, of elders door KNAS Opleidingen erkend verworven competenties. Een licentie is derhalve 
persoonsgebonden. 
· Een licentie blijft eigendom van de KNAS en kan door de KNAS, indien daartoe aanleiding bestaat, tijdelijk of 
permanent worden ingetrokken. 
· Met een licentie kan een sporttechnisch kaderlid aantonen dat hij zijn kennis en vaardigheden op peil houdt, 
verbreedt en verdiept door middel van het volgen van ondermeer bijscholingen. 



De schermsport wordt gekenmerkt door de drie verschillende wapendisciplines die de sport telt. Het ontwikkelen 
en invoeren van een licentiesysteem (beleid en reglement) voor sporttechnisch kader in zo'n diverse tak van sport 
is niet eenvoudig. Op basis van gewijzigde inzichten kan het bestuur van de KNAS, na voordracht vanuit de 
Licentie- en toetsingscommissie, het reglement en het beleid aanpassen. 
 
Als een KNAS-Opleidingen-leertraject met goed gevolg is afgesloten, zal dit worden bezegeld met een diploma. Het 
diploma is onbeperkt geldig. Een diploma alleen is echter niet voldoende om een functie te mogen uitoefenen. 
Hiervoor is een licentie nodig. Over het algemeen zal een licentie worden verleend zodra het diploma is 
toegekend. Een licentie heeft echter een beperkte geldigheid.( 2 jaar)  Om een licentie te verlengen, moet aan 
bepaalde voorwaarden worden voldaan. Je moet bijvoorbeeld voldoende actief zijn geweest in de betreffende 
functie en voldoende bijscholingen hebben gevolgd. Zo wordt gegarandeerd dat elk kaderlid over voldoende 
accurate kennis en vaardigheden beschikt, ook jaren na het behalen van zijn diploma. In dit beleidsplan wordt 
beschreven welke licenties verleend worden, aan welke voorwaarden een kaderlid moet voldoen om zijn licentie 
te laten verlengen, hoe de uitgifte en administratie van licenties verloopt en welke bevoegdheden aan de 
verschillende licenties verbonden zijn. 

Aanvragen van licenties 
Een diploma behaald bij de KNAS geeft recht op een bijbehorende licentie. Deze licentie is vooralsnog niet nodig 
om de functie te kunnen uitoefenen. Overgangsperiode: Tot 31 december 2014 zijn alle door de KNAS 
geregistreerde schermleraren gelicentieerd. De licentie is geldig vanaf het jaar waarin het diploma is behaald tot 
en met 31 december van het tweede daarop volgende jaar. Deelname aan het licentiebeleid kan worden 
aangevraagd bij KNAS-opleidingen. knasnaslicentie@gmail.com  
 

Geldigheid van licenties 
Een licentie heeft een geldigheid van twee jaar. De licentie is geldig vanaf het moment van aanvragen of het 
moment waarop het diploma is behaald tot 2 jaar na deze datum. De geldigheidsperiode staat vermeld op het 
door de KNAS te verstrekken bewijs. Een licentie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Aangezien een 
licentiehouder lid dient te zijn van de KNAS is een licentie alleen geldig in combinatie met een geldig 
lidmaatschapsbewijs van de KNAS. Indien een licentie door omstandigheden is verlopen dan kan deze licentie 
onder bepaalde voorwaarden worden verlengd. Dit in overleg met KNAS Opleidingen. 
 

Verlengen van licenties 
Om een licentie te verlengen, moet het kaderlid binnen twee jaar minimaal het vereiste aantal licentiepunten 
verzamelen door het opbouwen van ervaring, het volgen van bijscholingen en/of het actief bijdragen aan de 
ontwikkeling van kader. Zie het licentiereglement op welke manier de punten kunnen worden behaald, hoeveel 
punten per cursus worden behaald en wat het minimum te behalen punten in deze tijdspanne van twee jaar is 
voor het verkrijgen van een licentie. 
De verplichte bijscholing wordt door KNAS-opleidingen verzorgd. Zo veel als mogelijk is zal dit in samenwerking 
met de NAS gebeuren. 
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Uitgifte en administratie van licenties 
De KNAS-licentiecommissie houdt voor de kaderleden op een speciaal hiervoor ontwikkeld formulier bij of en hoe 
de voor verlenging benodigde licentiepunten zijn behaald en geeft hiervan jaarlijks voor 1 september een overzicht 
aan de KNAS. De licentie wordt vervolgens vastgesteld door de Licentie- en toetsingscommissie en in de 
leden/licentieadministratie en in het beroepsregister van de KNAS ingevoerd. Verenigingen kunnen inzicht krijgen 
in dit beroepsregister. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

       Naar waarheid ingevuld :                       Naam:          

 

        

      Handtekening: 

Deze scorelijst  inleveren aan het einde van de periode van 2 jaar.  Inleveren bij Hoofd Opleidingen KNAS. 
knasnaslicentie@gmail.com  Je kunt alléén punten halen bij een door de KNAS opleidingen  goedgekeurde 
cursus.  KNAS opleidingen kent het aantal te behalen punten toe  per cursus. (geef voordat u begint door 
dat u gaat deelnemen) 

Naam deelnemer:  
Datum begin:                                          Inleveren dd:  

Naam activiteit 
Wel of niet verplicht 

Te halen 
punten 

Bijzonderheden en Naam en handtekening 
cursusleider/voorzitter van de vereniging / NAS TC/ 
KNAS Opleidingen 
Certificaten /diploma’s bijvoegen (kopieën) 

EHBO Verplicht 
 

25  

Geeft tenminste 2 x per week 
schermles 

25  

Technische ondersteuning van de 
KNAS/NAS door bv een wetenschappelijk 
artikel te schrijven (vooraf informeren mbt 
het te halen aantal punten) 

  

 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Totaal aantal punten    
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