
 

 

OMVON (Opleider Martial Arts voor Officials Nederland) 

Aanvraag voor vrijstelling(en) voor official. 
 
De Licentie voor Officials vereist dat een individu, die de taak van jury en/of van scheidsrechter wil gaan 
uitvoeren, moet beschikken over alle facetten van het kickboksen, MMA of Muay Thai. Ieder individu kan 
op grond van aantoonbare, danwel buitengewone ervaring voor een van de niveau’s, vrijstellingen 
aanvragen. Voor elk niveau moet een aparte aanvraag ingediend worden.   
 
Een official dient te beschikken over kennis van de sport, het aministreren van het geheel, het beoordelen 
als jury van een wedstrijd en het leiden van een wedstrijd als scheidsrechter. De official moet 
gecertificeerd (diploma) zijn volgens de Kwalificatie Structuur Sport (KSS) van het NOC*NSF. Deze 
individuen kunnen deelvrijstelling krijgen op grond van ‘eerder verworven competenties’, zoals dat in 
opleidingstermen heet, (EVC). 
 
De OMVON bied u de mogelijkheid om via een verkort traject uiteindelijk gediplomeerd te zijn (KSS 
structuur). Onderstaande kwalificaties geven aan waar u onderbouwend kunt aangeven voor welk niveau 
of niveaus u in aanmerking denkt te komen. Denkt u dat u in aanmerking komt voor de vrijstelling voor een 
van de niveau of niveaus, onderbouw dit dan s.v.p. zo specifiek en duidelijk mogelijk. 
 

• Kwalificatie Niveau 3a:  Jury Jeugd / tijdwaarnemer 

• Kwalificatie Niveau 3b:  Jury volwassenen / tijdwaarnemer 

• Kwalificatie Niveau 4a:  Scheidsrechter jeugd 

• Kwalificatie Niveau 4b:  Scheidsrechter volwassenen N / C klasse 

• Kwalificatie Niveau 5 :  Scheidsrechter B/A klasse / International / Hoofdjury / Wedstrijd administrateur 
 
 
De kosten voor een EVC procedure is €95-, Elk kwalificatie niveau staat los van elkaar en daarmee ook de 
vrijstelling per kwalificatie niveau apart aan te vragen. 
Indien de vrijstelling niet wordt gegeven en u kiest er toch voor de opleiding te gaan doen dan wordt deze 
€95-, in mindering gebracht voor de aangevraagde kwalificatie niveau en u die specifieke opleiding kunt 
gaan volgen. 
 
 
 

 

 

Mail uw aanvraag naar info@omvon.nl  


