Vrijstellingen
Tennisleraren opleiding KNLTB
Een competentie gericht systeem biedt de mogelijkheid om vrijstelling te krijgen wanneer eerder
verworven kwalificaties (EVK) aanwezig zijn. Algemeen geldt dat een opgeleide professional
vrijstellingen krijgt voor specifieke examens wanneer hij/zij een opleiding van hetzelfde niveau
heeft gevolgd bij een andere sportbond, onderwijsinstelling. Hierbij kun je denken aan cursisten
die opgeleid zijn als fysiotherapeut, leraar lichamelijke opvoeding, sporttrainer, leraar,
bewegingswetenschapper of sportkundige.
De EVK (vrijstelling) wordt afgegeven op vergelijking van de beoordelingscriteria van de specifieke
examens. Als er bij het vergelijken van de examens een criterium mist dan kan de bond hier een
EVC (eerder verworven competenties) traject voor opstarten. Een EVC traject kan ook
aangevraagd worden wanneer een cursist een relevante opleiding heeft afgerond. De cursist dient
extra bewijslast aan te leveren om zo aan alle criteria te voldoen.
Op basis van EVK en/of EVC kan er vrijstelling verleend worden voor:
1. het bijwonen van lesdagen,
2. het maken van opdrachten en/of
3. het afleggen van examens
De KNLTB verleent alleen vrijstelling voor het afleggen van examens.
Om in aanmerking te kunnen komen voor een vrijstelling zijn onderstaande richtlijnen opgesteld:
Indien u meent op grond van EVK en/of EVC vrijstelling te kunnen krijgen voor het afleggen van
een examen dan kunt u hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen bij de toetsingscommissie.
Deze aanvraag is onderbouwd met argumenten en voorzien van bewijslast. De
Toetsingscommissie kan op verzoek van een kandidaat op basis van eerder verworven
kwalificaties vrijstelling verlenen voor het afleggen van een examen.
Noot: Hoewel vrijstelling mogelijk is willen we stimuleren dat cursisten zoveel mogelijk aanwezig
zijn en alle opdrachten uitvoeren. De examens, bijbehorende opdrachten en cursusdagen zijn
sport specifiek ingevuld en dat onderscheid per definitie van alle andere, mogelijk vergelijkbare
opleidingen. En wanneer een cursist bepaalde competenties reeds bezit dan zal hij/zij de
opdrachten sneller kunnen uitwerken waardoor de studiebelasting omlaag gaat. Ook is
aanwezigheid gewenst om het leren van elkaar te stimuleren.
Voor Sportgezondheidsleer gelden onderstaande opleidingen die leiden tot een vrijstelling voor
het theorie examen:
ALO
Fysiotherapeut
Huisarts
Bewegingswetenschap
HBOV
Fitness A en/of B
Sportkunde

Voor Didactiek/Psychologie gelden onderstaande opleidingen die leiden tot een vrijstelling voor
het theorie examen:
Leraar Middelbaar onderwijs
Pedagogische academie
Psychologie
ALO
Toegepaste psychologie
Uiteraard geldt dit uitsluitend bij een aantoonbaar afgeronde opleiding. Bewijs van een
afgeronde opleiding dient bij inschrijving, althans vóór het betreffende examen worden overlegd.
Voor het vak TTFM&M kan geen vrijstelling worden verkregen.
Indien een cursist vrijstelling wil vragen voor een theorietoets op basis van een andere
afgeronde opleiding dan hierboven beschreven dient hij hiervoor een schriftelijk verzoek in te
dienen bij de Toetsingscommissie. Het verzoek dient minimaal 4 weken voorafgaande aan de
examendatum in het bezit te zijn van De Toetsingscommissie.
Dit verzoek dient gericht te worden aan:
tennisleraren@knltb.nl ter attentie van Toetsingscommissie.
De Toetsingscommissie beslist binnen 10 werkdagen of vrijstelling wordt verstrekt. Tegen deze
beslissing kan niet in beroep worden gegaan.
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