
Achtergrondinformatie   

Achtergrondinformatie classificatie  

Terugblik 
Tot 1988 werd de sporter met een beperking voornamelijk geclassificeerd op basis 
van zijn medische diagnose. Dit betekende dat sporters met een amputatie tegen 
elkaar uitkwamen, sporters met een dwarslaesie tegen elkaar enzovoort. Hierdoor 
waren er erg veel klassen met weinig sporters per klasse. Dit zorgde voor 
onoverzichtelijke competities.  

Classificatiesysteem 
Er zijn verschillende soorten classificatiesystemen, afhankelijk van de aard van de 
handicap / beperking:   

• Sporters met een auditieve beperking worden ingedeeld op basis van de mate 
van hun functieverlies. Deze klassenindeling is geldig voor alle takken van sport;  

• Sporters met een lichamelijke beperking worden ingedeeld op basis van hun 
functiemogelijkheden, ongeacht het soort lichamelijke beperking, waardoor zij in staat 
zijn op gelijkwaardig niveau sport te beoefenen. Deze klasseindeling is 
sportspecifiek;  

• Sporters met een verstandelijke beperking worden op basis van hun 
verstandelijke en sociale vermogens geclassificeerd. Deze klassenindeling is 
vooralsnog geldig voor alle takken van sport;  

• Sporters met een visuele beperking worden ingedeeld op basis van de mate 
van hun functieverlies. Deze klassenindeling is geldig voor alle takken van sport.   

Functioneel classificatiesysteem 
Sinds de Paralympische Spelen in 1992 wordt in veel takken van sport bij sporters 
met een lichamelijke beperking gewerkt met een functioneel classificatiesysteem. Dit 
systeem heeft ten opzichte van het medische systeem belangrijke voordelen. Bij de 
meeste sporttakken komen sporters met verschillende medische diagnoses en 
daardoor verschillende beperkingen tegen elkaar uit in één klasse. Hierdoor wordt de 
sport competitiever en overzichtelijker, omdat er meer sporters tegen elkaar uitkomen 
in minder klassen. Sporters worden dus ingedeeld op basis van hun functionele 
mogelijkheden, ongeacht de aard van de beperking.  

Internationale classificatiestructuur 
Op internationaal niveau werkt het International Paralympic Committee (IPC) aan het 
standaardisering en harmonisering van alle internationale classificatie regels. De in 
ontwikkeling zijnde ‘Classification Code’ bevat regels en richtlijnen waaraan alle 
internationale classificaties moeten voldoen. De internationale federaties vallend 
onder IPC zijn verantwoordelijk voor de vertaalslag van de regels en richtlijnen naar 
hun tak van sport. Daarnaast zijn er Internationale Federaties die verantwoordelijk 



zijn voor het opstellen van eigen classificatieregels (bv. INAS-FID, CISS). Deze 
regels en richtlijnen gelden tevens voor de nationale classificatiekeuringen. De 
intentie van IPC is na besluitvorming om de Code de komende jaren in te voeren en 
deze dient in elk geval voor de Paralympische Spelen 2010 te zijn geïmplementeerd.  

Nationale classificatiestructuur 
Classificatie is een ingewikkelde en specialistische materie voor een relatief kleine 
doelgroep. Het is echter randvoorwaardelijk voor het beoefenen van 
gehandicaptensport in zowel nationaal als internationaal verband. Classificatie vraagt 
ook een goede nationale organisatie die naar verhouding veel menskracht, kennis, 
ervaring en middelen vereist.  

Op nationaal niveau worden de classificatiekeuringen voorbereid, uitgevoerd en 
afgehandeld onder verantwoordelijkheid van Gehandicaptensport Nederland. De 
bonden, NOC*NSF en Gehandicaptensport Nederland  hebben in april 2006 tijdens 
een bijeenkomst het besluit genomen over het project classificatie. Dit project is 
gestart in september 2006, het vervolg zal onder voorbehoud van financiële  
middelen plaatsvinden. De classificatiekeuringen op internationaal niveau vallen 
onder auspiciën van de internationale federaties (voorbeelden: IPC, IBSA, CP-ISRA, 
INAS-FID, CISS en IWAS) van desbetreffende tak van sport. Een nationale 
classificatie keuring wordt volgens dezelfde internationale regels uitgevoerd. 
Classifiers zijn de personen die de nationale (en uiteraard internationale) 
classificatiekeuringen uitvoeren en hiervoor zijn opgeleid en zijn gecertificeerd door 
de internationale sportfederaties.  

Classificatiekeuringen 
Een classificatiekeuring bestaat voor sporters met een lichamelijke beperking uit 
sportspecifieke testprocedures. Deze procedures kunnen bestaan uit het testen van 
de fysieke mogelijkheden en het uitvoeren van sporttechnische oefeningen. Ook 
observatie buiten en in wedstrijdverband horen bij deze procedures. Dit alles bepaald 
samen met de sportspecifieke regels in welke klasse een sporter kan uitkomen.  
Bij sporters met een zintuiglijke of verstandelijke beperking zijn de auditieve, visuele 
en  verstandelijke vermogens bepalend voor de klassenindeling.  

Classificatie is een continue proces. Als een sporter met wedstrijdsport begint wordt 
er tijdens de nationale keuring conform de internationale classificatieregels een 
klasse toegekend. Indien een sporter zich verder ontwikkelt en internationaal actief 
wordt, zal in het verlengde van zijn nationale keuring(en) één (of meer) internationale 
keuring(en) nodig zijn om de klasse te bevestigen of in uitzonderlijke gevallen te 
herzien. Bij de eerstvolgende gelegenheid waarbij internationale 
classificatiekeuringen worden georganiseerd zal deze keuring plaatsvinden. Een 
sporter kan gedurende zijn internationale sportcarrière in uitzonderlijke gevallen nog 



een aantal keren geclassificeerd worden.  

Classificatie in beeld 
Wil je zien hoe een classificatie in zijn werk gaat? Op 12 april zijn Laura Vaan en 
Monique van der Vorst (handbikers) tijdens de gevolgd tijdens hun classificatie. Klik 
hier om het filmpje te bekijken (bron: NOC*NSF).  

Dopingcode  
Bij wedstrijdsport voor mensen met een beperking worden ook dopingcontroles 
afgenomen. Dit vraagt bij een aantal sporters aanpassingen bij het afnemen van de 
controle. Voorbeelden:  

• Een rolstoelatleet kan niet staande plassen en zal conform de aanpassing dit 
zittend mogen doen; 
een sporter met een visuele of verstandelijke beperking kan vertegenwoordigd 
worden door een begeleider bij het ondertekenen van het dopingcontroleformulier.  

• Tijdens een nationale classificatiekeuring wordt om die reden tevens een 
dopingcode bepaald. De dopingcode geeft aan hoe een sporter eventueel mag 
afwijken van de standaardprocedure bij een dopingcontrole. Deze dopingcode wordt 
samen met het classificatieresultaat op de nationale classificatiepas geplaatst.  

Eigen bijdrage classificatiekeuringen   
De daadwerkelijke kosten voor het uitvoeren van een classificatiekeuring liggen 
tussen de € 200,= en € 350,= waarvan maar een klein gedeelte in rekening gebracht 
wordt. De eigen bijdrage in de kosten voor het verkrijgen van een classificatiekeuring 
is afhankelijk van de doelgroep en varieert tussen €20,= en €50,=, deze is 
opgenomen in de vier procedures. Voor het vervangen van de classificatiepas is een 
eigen bijdrage in de administratiekosten van € 10,= verbonden. 
Eventueel gemaakte reiskosten en onderzoekskosten die noodzakelijk zijn voor de 
classificatiekeuring zijn voor rekening van de sporter.  

Werkwijze en communicatie classificatie 
De communicatie over de aanvraag en de planning van de classificatiekeuring 
gebeurt met de sporter. De vereniging en sportbond zullen ook op de hoogte 
gehouden worden.  

Bezwaarprocedure 
Bezwaar tegen een vastgestelde classificatie dient schriftelijk en gemotiveerd te 
worden ingediend bij Gehandicaptensport Nederland, afdeling classificatie.  
 



Lichamelijke handicap   

Classificatieaanvraagprocedure voor sporters met een lichamelijke handicap  

De classificatie van een sporter met een lichamelijke (motorische) handicap is 
gerelateerd aan de tak van sport. Om deze classificatie te bepalen wordt gebruik 
gemaakt van medische gegevens, biomechanica, functionele anatomie en tevens de 
analyse van de specifieke sporttechnische uitvoering van bewegingen in die tak van 
sport. Een actueel overzicht van classificaties per tak van sport is op 
www.paralympic.org te vinden.  

Voorwaarden om voor een classificatiekeuring in aanmerking te komen:  

• De sporter moet in staat zijn om de sporttak waarvoor hij/zij geclassificeerd 
wordt technisch en conditioneel voldoende uit te oefenen;  

• De sporter moet lid zijn van een vereniging aangesloten bij de sportbond waar 
de competitie georganiseerd wordt;  

• De sporter moet voldoen aan de minimale handicapeis: deze is 
sportafhankelijk.  

Procedure voor het ondergaan van een classificatiekeuring:  

• De sporter vult het classificatieaanvraagformulier volledig en naar waarheid in 
en stuurt deze op naar Gehandicaptensport Nederland;  

• Voor een classificatie van een sporter met een lichamelijke handicap wordt 
een eigen bijdrage van € 50,- per keer per classificatie door Gehandicaptensport 
Nederland berekend, bij vervanging classificatiepas € 10,=.  
Rabobank 311.300.200, t.n.v. Gehandicaptensport Nederland Bunnik o.v.v. 
Classificatie  < naam te classificeren sporter >  

• Na ontvangst door Gehandicaptensport Nederland van het verschuldigde 
bedrag wordt de sporter en vereniging geïnformeerd over de datum waarop de 
classificatiekeuring gepland is. De sporter ontvangt de uitnodiging twee weken voor 
de keuring;  

• Deze sportspecifieke classificaties worden uitgevoerd door speciaal opgeleide 
deskundigen, zogeheten ‘classifiers’.  

Afhandeling resultaat classificatiekeuring:  

• De sporter ontvangt direct na afloop van zijn keuring een bewijs van het 
classificatieresultaat;  

• Na verwerking van het classificatieresultaat op het bureau van 
Gehandicaptensport Nederland, afdeling classificatie, ontvangt de sporter een 
classificatiepas met een begeleidend schrijven. Deze brief wordt ook in kopie naar de 
vereniging en sportbond of geleding van Gehandicaptensport Nederland verzonden;  

• De gegevens worden zorgvuldig bewaard en beheerd door 



Gehandicaptensport Nederland.  

   
 



Verstandelijke handicap   

Classificatieaanvraagprocedure voor sporters met een verstandelijke handicap  

Om deel te kunnen nemen aan internationale wedstrijden onder auspiciën van INAS-
FID is een uitgebreide, tijdrovende registratieprocedure noodzakelijk om aan de 
internationale registratie-eisen te voldoen. Hierdoor is het mogelijk dat er veel kosten 
gemaakt moeten worden, afhankelijk van de beschikbare testgegevens. Informatie 
over deze internationale registratie-eisen zijn opgenomen op de tweede bladzijde van 
het classificatie-aanvraagformulier.  

De nationale classificatie van een sporter met een verstandelijke handicap is niet 
gerelateerd aan de tak van sport. Op nationaal niveau is de classificatie van een 
sporter met een verstandelijke handicap praktisch opgelost door reeds aanwezige 
testgegevens met betrekking tot de verstandelijke vermogens van de sporter te 
gebruiken. Als deze gegevens niet aanwezig zijn kan er een nieuwe IQ test worden 
afgenomen, informeer bij de school of huisarts naar de mogelijkheden. Deze 
nationale procedure zal in de tweede helft van 2007 geëvalueerd worden.  

Voorwaarden om voor een classificatiepas in aanmerking te komen:  

• De sporter moet in staat zijn om de sport waar hij/zij voor een classificatiepas 
in aanmerking wil komen technisch en conditioneel voldoende uit te oefenen;  

• De sporter moet lid zijn van een vereniging aangesloten bij de sportbond waar 
de competitie georganiseerd wordt;  

• De sporter moet voldoen aan de minimale nationale handicapeis: de 
verstandelijke beperking moet voor het 18de levensjaar aanwezig zijn waarbij het IQ 
75 of lager is.  

Classificatieaanvraagprocedure voor sporters met een verstandelijke handicap 
Om deel te kunnen nemen aan internationale wedstrijden onder auspiciën van INAS-
FID is een uitgebreide, tijdrovende registratieprocedure noodzakelijk om aan de 
internationale registratie-eisen te voldoen. Hierdoor is het mogelijk dat er veel kosten 
gemaakt moeten worden, afhankelijk van de beschikbare testgegevens. Informatie 
over deze internationale registratie-eisen zijn opgenomen op de tweede bladzijde van 
het classificatie-aanvraagformulier.  

De nationale classificatie van een sporter met een verstandelijke handicap is niet 
gerelateerd aan de tak van sport. Op nationaal niveau is de classificatie van een 
sporter met een verstandelijke handicap praktisch opgelost door reeds aanwezige 
testgegevens met betrekking tot de verstandelijke vermogens van de sporter te 
gebruiken. Als deze gegevens niet aanwezig zijn kan er een nieuwe IQ test worden 
afgenomen, informeer bij de school of huisarts naar de mogelijkheden.  



Voorwaarden om voor een classificatiepas in aanmerking te komen:  

• De sporter moet in staat zijn om de sport waar hij/zij voor een classificatiepas 
in aanmerking wil komen technisch en conditioneel voldoende uit te oefenen;  

• De sporter moet lid zijn van een vereniging aangesloten bij de sportbond waar 
de competitie georganiseerd wordt;  

• De sporter moet voldoen aan de minimale nationale handicapeis: de 
verstandelijke beperking moet voor het 18de levensjaar aanwezig zijn waarbij het IQ 
75 of lager is.  

Procedure voor het verkrijgen van een classificatiepas:  

• De sporter en/of ouder/voogd vullen het classificatieaanvraagformulier volledig 
en naar waarheid in;  

• Een geregistreerde deskundige moet de diagnose afgeven dat de sporter 
inderdaad een verstandelijke handicap heeft. Deze gegevens zijn meestal bekend bij 
de school van de sporter. Mochten deze gegevens er niet (meer) zijn dan dienen er 
nieuwe testen afgenomen te worden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen 
voor rekening van de sporter (Onder bepaalde voorwaarden zijn deze kosten te 
declareren bij de zorgverzekering). In beide gevallen dienen de bijgevoegde 
documenten de volgende eisen te voldoen;  

1. bepaling door gebruik van een nationaal goedgekeurde, betrouwbare 
en valide test dat het IQ van de sporter 75 of lager is. De daadwerkelijke 
testgegevens dienen opgestuurd te worden. Het is niet voldoende om een IQ 
score te gebruiken dat in een schoolverslag vermeld staat.  

2. er moet uit blijken dat de verstandelijke handicap voor het 18e 
levensjaar is opgetreden.  

3. bepaling door gebruik van nationaal gestandaardiseerde sociale 
redzaamheidtesten (bijvoorbeeld: SRZ-P test) dat de sporter op minimaal twee 
van de vijf benoemde sociale aanpassingsgebieden in deze test uitdrukkelijk 
lager dan gemiddeld scoort.  

• Een verklaring van de coach dat er een aantoonbare relatie is tussen de te 
leveren sportprestatie en de verstandelijke handicap van de sporter.  

• Voor een classificatie van een verstandelijk beperkte sporter wordt een eigen 
bijdrage  van € 20,= per classificatiepas door Gehandicaptensport Nederland 
berekend, bij vervanging classificatiepas € 10,=.  
Rabobank 311.300.200, t.n.v. Gehandicaptensport Nederland Bunnik o.v.v. 
Classificatie  < naam te classificeren sporter >  

Afhandeling resultaat classificatiekeuring:  

• De sporter stuurt het compleet ingevulde en ondertekende 
classificatieaanvraagformulier met de gewenste testgegevens ter controle naar het 
bureau van Gehandicaptensport Nederland;  

• Na verwerking van het classificatieresultaat ontvangt de sporter een 
classificatieresultaat met een begeleidend schrijven. Deze brief wordt ook in kopie 



naar de vereniging en sportbond of geleding van Gehandicaptensport Nederland 
verzonden;  

• De gegevens worden zorgvuldig bewaard en beheerd door 
Gehandicaptensport Nederland:  

NB: 
Indien de testgegevens niet voldoen aan de nationale eisen zal er geen 
classificatiepas afgegeven kunnen worden.   
 



Visuele handicap   

Classificatieaanvraagprocedure voor sporters met een visuele handicap  

De classificatie van een sporter met een visuele handicap is niet gerelateerd aan de 
tak van sport waardoor het mogelijk wordt om de classificatie uit te laten voeren door 
de eigen (oog)arts of opticien. Hij is in staat om aan de hand van de invulinstructies 
(op 2e bladzijde van het aanvraagformulier) het visuele vermogen van de sporter om 
te zetten naar een classificatieresultaat.  

Voorwaarden om voor een classificatiepas in aanmerking te komen:  

• De sporter moet in staat zijn om de sport waar hij/zij voor een classificatiepas 
in aanmerking wil komen technisch en conditioneel voldoende uit te oefenen;  

• De sporter moet lid zijn van een vereniging aangesloten bij de sportbond waar 
de competitie georganiseerd wordt;  

• De sporter moet voldoen aan de minimale handicapeis: een visuele scherpte 
minder dan 6/60 en/of een visueel zicht minder dan 20 graden aan het beste oog na 
correctie.  

Procedure voor het verkrijgen van een classificatiepas:  

• De sporter vult het classificatieaanvraagformulier volledig en naar waarheid in;  
• De sporter maakt zelf een afspraak met zijn/haar (oog)arts/opticien. De sporter 

gaat met het door hem/haar ingevulde classificatieaanvraagformulier met 
bijbehorende invulinstructies naar deze afspraak;  

• De (oog)arts/opticien meet het visuele vermogen van de sporter als deze 
gegevens niet voorhanden zijn. Hij/zij levert deze meetgegevens en zet het visuele 
vermogen van de sporter om in een classificatieresultaat aan de hand van de 
invulinstructies. Hij/zij vult dit in op het classificatieaanvraagformulier en ondertekent 
dit formulier. De eventuele kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening 
van de sporter;  

• Voor een classificatie van een visueel beperkte sporter wordt een eigen 
bijdrage van € 20,- per classificatiepas door Gehandicaptensport Nederland 
berekend, bij vervanging classificatiepas € 10,=.  
Rabobank 311.300.200, t.n.v. Gehandicaptensport Nederland Bunnik o.v.v. 
Classificatie  < naam te classificeren sporter >  

Afhandeling resultaat classificatiekeuring:  

• De sporter stuurt het compleet ingevulde en ondertekende 
classificatieaanvraagformulier met de gewenste meetgegevens naar het bureau van 
Gehandicaptensport Nederland;  

• Na verwerking van de geleverde gegevens ontvangt de sporter een 
classificatiepas met een begeleidend schrijven. Deze brief wordt ook in kopie naar de 
vereniging en sportbond of geleding van Gehandicaptensport Nederland verzonden;  



• De gegevens worden zorgvuldig bewaard en beheerd door 
Gehandicaptensport Nederland.  

NB 
Indien de meetgegevens niet voldoen aan de internationale eisen zal er geen 
classificatiepas afgegeven kunnen worden.  
 



Auditieve handicap   

Classificatieaanvraagprocedure voor sporters met een auditieve handicap  

De classificatie van een sporter met een auditieve handicap is niet gerelateerd aan 
de tak van sport waardoor het mogelijk wordt om de classificatie uit te laten voeren 
door de eigen audioloog of audicien. Hij is in staat om het gemiddeld 
gehoorvermogen van de sporter te bepalen.  

Voorwaarden om voor een classificatiepas in aanmerking te komen:  

• De sporter moet in staat zijn om de sport waar hij/zij voor een classificatiepas 
in aanmerking wil komen technisch en conditioneel voldoende uit te oefenen;  

• De sporter moet lid zijn van een vereniging aangesloten bij de sportbond waar 
de competitie georganiseerd wordt;  

• De sporter moet voldoen aan minimale handicapeis: gehoorverlies van 
minimaal 55dB aan het beste oor.  

Procedure voor het verkrijgen van een classificatiepas:  

• De sporter vult het classificatieaanvraagformulier volledig en naar waarheid in;  
• De sporter maakt zelf een afspraak met zijn/haar audioloog of audicien en 

gaat met het door hem/haar ingevulde classificatieaanvraagformulier met 
bijbehorende invulinstructies naar deze afspraak;  

• De audioloog of audicien vult het audiogram van de sporter in (te downloaden 
onderaan deze pagina) aan de hand van een eventueel uit te voeren meting en 
ondertekent dit. De eventuele kosten die hieraan verbonden zijn komen voor 
rekening van de sporter;  

• Voor een classificatie van een auditief beperkte sporter wordt een eigen 
bijdrage van € 20,- per classificatiepas door Gehandicaptensport Nederland 
berekend, bij vervanging classificatiepas € 10,=.  
Rabobank 311.300.200, t.n.v. Gehandicaptensport Nederland Bunnik o.v.v. 
Classificatie  < naam te classificeren sporter >  

Afhandeling resultaat classificatiekeuring:  

• De sporter stuurt het compleet ingevulde en ondertekende 
classificatieaanvraagformulier met het audiogram naar het bureau van 
Gehandicaptensport Nederland;  

• Na verwerking van de geleverde gegevens ontvangt de sporter een 
classificatiepas met een begeleidend schrijven. Deze brief wordt ook in kopie naar de 
vereniging en sportbond of geleding van Gehandicaptensport Nederland verzonden;  

• De gegevens worden zorgvuldig bewaard en beheerd door 
Gehandicaptensport Nederland.  

 



NB: 
Indien de meetgegevens niet voldoen aan de internationale eisen zal er geen 
classificatiepas afgegeven kunnen worden.  
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