Route Internationale Classificaties
NOC*NSF
Dit overzicht beschrijft de route naar een internationale classificatie voor sporters met een
lichamelijke, visuele of verstandelijke beperking. Voor zowel sporters met een lichamelijk, visuele als
verstandelijke beperking geldt dat de sportbond een sporter voordraagt om internationaal
geclassificeerd te worden. Hieronder worden de verschillende routes toegelicht:
Route internationale classificatie – lichamelijke beperking
Indien een sporter met een lichamelijke beperking internationaal geclassificeerd wil worden, dient hij
contact op te nemen met de betreffende sportbond. Je dient aan de sportbond kenbaar te maken
interesse te hebben in een internationale classificatie om internationaal actief te kunnen worden.
Indien noodzakelijk kan de sportbond een beroep doen op expertteam van NOC*NSF bestaande uit
revalidatie- en sportartsen die actief zijn in de Paralympische sport dan wel Paralympische teams
en/of als classifiers internationaal op het hoogste niveau actief zijn. Het expertteam wordt alleen
geraadpleegd en ingezet bij hoge uitzondering door NOC*NSF. De sportbond kan via
classificatie@nocnsf.nl haar verzoek kenbaar maken aan NOC*NSF. Het expertteam kan worden
ingezet bij het ondersteunen van specifieke sporters uit de opleiding –en topsportprogramma’s bij het
voorbereiden van of adviseren over (potentiële) classificatietrajecten, protesten en
beroepsprocedures.
Route internationale classificatie – visuele beperking
Indien een sporter met een visuele beperking internationaal geclassificeerd wil worden, dient hij
contact op te nemen met de betreffende sportbond. Je dient aan de sportbond kenbaar te maken
interesse te hebben in een internationale classificatie om internationaal actief te kunnen worden.
Indien noodzakelijk kan de sportbond een beroep doen op experts van expertise-organisaties die
actief zijn in de Paralympische sport dan wel Paralympische teams en/of als classifiers internationaal
op het hoogste niveau actief zijn. Een expertise-organisatie wordt alleen geraadpleegd en ingezet bij
hoge uitzondering door NOC*NSF. De sportbond kan via classificatie@nocnsf.nl haar verzoek kenbaar
maken aan NOC*NSF. De expertise-organisatie kan worden ingezet bij het ondersteunen van
specifieke sporters uit de opleiding –en topsportprogramma’s bij het voorbereiden van of adviseren
over (potentiële) classificatietrajecten. Voor protesten en beroepsprocedures kan bovengenoemd
expertteam ingeschakeld worden.
Route internationale classificatie: verstandelijke beperking
Sporters met een verstandelijke beperking die internationaal geclassificeerd willen worden dienen dit
kenbaar te maken aan de sportbond. De sportbond kan contact opnemen met NOC*NSF om de
internationale classificatie voor sporters met een verstandelijke beperking voor te bereiden.
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De sportbond maakt via classificatie@nocnsf.nl kenbaar dat er een sporter met een verstandelijke
beperking internationaal geclassificeerd wil worden..
NOC*NSF neemt contact op met de sporter en sportbond en geeft informatie over het
keuringsproces, tijdspad, en de eigen bijdrage en stuurt de sporter het diagnoseformulier. De
sporter dient testresultaten in het Engels aan te leveren. De kosten voor deze tests zijn voor
rekening van de sporter.
De sporter dient dit (in samenwerking met de sportbond) diagnoseformulier volledig ingevuld
terug te sturen naar NOC*NSF. Op het diagnoseformulier worden de testgegevens met betrekking
tot het verstandelijk vermogen van de sporter gevraagd. De formulieren dienen te voldoen aan de
formats en eisen van het INAS (www.inas.org). Indien de sporter minderjarig is, is op het
diagnoseformulier ook een handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger vereist.
NOC*NSF stuurt het ingevulde diagnoseformulier en de testresultaten door aan de classifier die zal
beoordelen of:
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a. de verkregen informatie van voldoende kwaliteit in het Engels is aangeleverd; of
b. op basis van deze verkregen informatie een sporter voldoet aan de minimale handicapeis en of
hij geclassificeerd kan worden; of
c. de sporter alsnog aanvullende testresultaten moet aanleveren. Indien hiervoor extra tests
nodig zijn dan dient de sporter zelf een afspraak te maken met een psycholoog voor de tests.
De kosten voor deze tests zijn voor rekening van de sporter.
Indien de classifier de stukken van voldoende niveau vindt zal de classifier de internationale
classificatie voorbereiden voor de INAS-registratie en de juiste stukken insturen. Zodra de classifier
via het INAS uitslag heeft over de registratie zal NOC*NSF de sporter en de sportbond hierover
informeren.

