
 

Nieuwegein, 24 juni 2016 

Beste soigneur 

Begin dit jaar heb je informatie ontvangen over het stop zetten van de samenwerking tussen de SCAS 

en de KNWU inzake de SCAS-certificering voor soigneurs. De afgelopen maanden heeft de 

werkgroep soigneurs een vervangend systeem ontwikkeld die integreert met het complete KNWU 

bijscholingsbeleid voor kaderleden. Graag informeren wij je over de wijzigingen die van toepassing 

zijn.  

Waar gaat het over? 

Sinds december 2015 is de samenwerking tussen de SCAS en de KNWU inzake de SCAS-

certificering voor soigneurs stopgezet. De KNWU hecht veel waarde aan de certificering van 

soigneurs en heeft dit vanaf heden geïntegreerd in het totale bijscholingsbeleid voor kaderleden.   

Wat is er sindsdien veranderd voor soigneurs? 

Vanaf 2016 heeft de betreffende soigneur 4 jaar recht op het aanvragen van de licentie. Binnen deze 

vier jaar dienen twaalf bijscholingspunten verzameld te worden om na deze periode de licentie te 

kunnen blijven aanvragen. In de oude situatie was dit een periode van twee jaar en 20 

bijscholingspunten.  

Waarom heeft de KNWU dit ingevoerd? 

De samenwerking met de SCAS verliep niet naar wens en met de komst van het bijscholingsbeleid 

voor trainers en ploegleiders is de KNWU ook in het bezit gekomen van een eigen geschikt 

administratiesysteem. Hierdoor zijn wij in staat de certificering van de soigneurs zelf uit te voeren en 

daarmee de kosten voor de certificering van de soigneurs te verlagen.  

Op welke wijze kan ik bijscholingspunten behalen? 

(Bij)scholingen kunnen door verschillende instanties worden verzorgd. Hierbij kun je denken aan 

MYOS, NGS, de Academie voor Sportkader (NOC*NSF), NL Coach en zo zijn er nog vele andere 

aanbieders. Via deze link kun je het actuele overzicht bekijken van geaccrediteerde (bij)scholingen. 

Dit betekent dat je vanaf heden vrij bent in de keuze van het onderwerp of thema waarop je wilt 

bijscholen. Uiteraard wel onder de voorwaarde dat deze scholing door de beoordelingscommissie 

wordt geaccrediteerd.  

Mijn vereniging of ploeg organiseert zelf een bijscholing of ik wil een bijscholing bezoeken die 

niet op het bijscholingsoverzicht staat. Wat moet ik doen? 

Dit hoeft geen probleem te zijn. Ook bijscholingen die niet op de basislijst vermeld staan, kunnen in 

aanmerking komen voor de registratie van bijscholingspunten. Dien hiervoor een verzoek in bij de 

beoordelingscommissie bijscholingsbeleid via werkgroepsoigneurs@knwu.nl   

Wie fungeert als beoordelingscommissie? 

Op dit moment fungeert de werkgroep soigneurs tevens als beoordelingscommissie voor de 

toekenning van bijscholingspunten. In de toekomst kijken we naar de mogelijkheden om dit te 

integreren in de beoordelingscommissie die actief is voor de doelgroep trainers en ploegleiders.  

Hoe wordt bepaald welke scholing in aanmerking komt voor bijscholingspunten? 

Het inschalen van (bij)scholingen met punten gebeurt aan de hand van het beroepscompetentieprofiel 

KNWU soigneur en de daarin beschreven taken en verantwoordelijkheden. Scholingen die bijdragen 

aan één of meerdere van deze taken worden beloond met bijscholingspunten. De gevraagde 
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tijdsinvestering voor de betreffende scholing is een belangrijke factor in het bepalen van de hoogte 

van het aantal punten.   

Voor wie is dit beleid van toepassing? 

Dit beleid is van toepassing op alle soigneurs.  

 

Hoe kan ik mijn bijscholingspunten registreren en inzien hoeveel punten ik al verzameld heb? 

De registratie verloopt via Mijn KNWU. Zie hiervoor de handleiding.  

 

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de oude en de nieuwe situatie? 

-De periode waarin de soigneur het recht heeft op aanvragen van de licentie is gewijzigd van 

twee naar vier jaar, met ingang van 2016; 

- Het aantal bijscholingspunten wat verzameld dient te worden is gewijzigd van twintig naar 

twaalf; 

- Een soigneur hoeft niet langer in bezit te zijn van de SCAS-certificering om de KNWU licentie 

aan te kunnen vragen. Een actueel aantal van twaalf bijscholingspunten voldoet om de licentie 

gedurende deze periode van vier jaar aan te vragen; 

- De registratie van de bijscholingspunten verloopt via Mijn KNWU.  

 

Wat zijn de voordelen voor mij als soigneur? 

De kosten zijn lager doordat niet langer voor een SCAS-certificering hoeft te worden betaald. 

Daarnaast is het aanbod in bijscholingsmogelijkheden verruimd waardoor je veel specifieker en 

naar eigen behoefte kunt bijscholen.  

Wat wordt er nu concreet van mij verwacht? 

De ingestelde periode van vier jaar gaat in per 2016. Dit betekent dat je tot en met 31 december 

2019 de tijd hebt om twaalf bijscholingspunten te verzamelen, waardoor je in 2020 de licentie 

weer kan aanvragen. Onderzoek dus vooral welke bijscholingen je wanneer wilt volgen en maak 

hiervoor een persoonlijke planning. Wil je een scholing volgen welke nu nog niet is opgenomen in 

het bijscholingsoverzicht voor soigneurs? Neem contact op met de beoordelingscommissie via 

werkgroepsoigneurs@knwu.nl  

 

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met de afdeling opleidingen via 

opleidingen@knwu.nl 
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