Vastgesteld door NKBV bestuur op 8 december 2015

LICENTIEREGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE KLIM- EN BERGSPORT VERENIGING
BEHORENDE BIJ HET LICENTIESTELSEL 2016

Inleiding
In 2008 heeft de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging een licentiestelsel ontwikkeld, met als doel de kwaliteit van het
sporttechnisch kader te borgen en te verhogen. Met ingang van 1 januari 2016 is een gewijzigde versie van dit
licentiesysteem van kracht. Het beleid dat ten grondslag ligt aan dit licentiestelsel wordt in dit document, het
licentiereglement, beschreven. In de bijlagen is een overzicht van de sporttechnische functies en een begrippenlijst
opgenomen. Deze bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van dit licentiereglement.
Doel van het licentiestelsel
De NKBV draagt de morele verantwoordelijkheid voor het welzijn en de veiligheid van haar verenigingsleden. Het
licentiestelsel voor sporttechnisch kader levert een bijdrage aan het welzijn en de veiligheid van de leden door de kwaliteit
van het kader te borgen. Met het licentiestelsel heeft de NKBV tevens inzicht in het aantal licentiehouders en de aan hen
verstrekte licenties.
Uitgangspunten van het licentiestelsel
•
•
•
•
•
•

Het licentiestelsel zoals door NKBV vastgesteld is bedoeld als kwaliteitsmaatregel, en niet als sanctiebeleid;
Een licentie wordt initieel afgegeven aan personen die met goed gevolg een opleiding van de NKBV hebben
afgelegd of aan personen die elders een gelijkwaardige scholing hebben gevolgd;
Een licentie is persoonsgebonden;
Een licentie heeft een maximale geldigheidsduur van 1 kalenderjaar en kan, op verzoek van de licentiehouder,
door de NKBV worden verlengd, mits aan de eisen die in dit reglement worden gesteld is voldaan.
Een licentie kan door de NKBV, indien daartoe aanleiding bestaat, tijdelijk of permanent worden ingetrokken;
Een geldige licentie toont aan dat de kennis en vaardigheden van een sporttechnisch kaderlid aansluiten bij het
actuele kwalificatieprofiel van de betreffende opleiding.

Diploma’s en licenties
Wanneer een in Bijlage I genoemde NKBV opleiding voor een sporttechnische functie met goed gevolg is afgesloten, zal dit
worden bezegeld met een diploma en een licentie. Het diploma verloopt niet, de licentie is daarentegen beperkt geldig. Wie
binnen NKBV-verband één van de in Bijlage I genoemde sporttechnische functies uit wil oefenen heeft daarvoor een geldige
licentie nodig. Een licentie heeft een maximale geldigheidsduur van 1 kalenderjaar. Om een licentie te verlengen, moet aan
bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo wordt zo veel mogelijk bevorderd dat elk sporttechnisch kaderlid over de
actuele kennis en vaardigheden beschikt zoals in het op dat moment geldige kwalificatieprofiel beschreven is, ook jaren na
het behalen van zijn diploma.
Personen die meerdere opleidingen hebben gevolgd en afgerond krijgen voor elk van deze opleidingen een afzonderlijke
licentie. Een licentie op een hoger functieniveau geeft kan in bepaalde gevallen de bevoegdheid geven tot het verzorgen
van activiteiten binnen dezelfde discipline op een lager functieniveau.
Indien een licentiehouder binnen de geldigheidsperiode van de licentie een opleiding afrond met een hoger functieniveau
ontvangt deze automatisch de licentie behorende bij het hogere functieniveau.
Functies en aantekeningen
Het licentiestelsel is opgezet op basis van bevoegdheden verbonden aan de verschillende functies. Per functie is vastgesteld
welke bevoegdheden iemand heeft. Binnen de sporttechnische functies kunnen verschillende aantekeningen of
beroepscompetentieniveau’s (1 t/m 3) worden onderscheiden. De functies en aantekeningen zijn in bijlage I vermeld.
Geldigheid van licenties
Een licentie is initieel geldig vanaf de datum waarop het diploma is behaald tot en met 31 december van het
daaropvolgende jaar. Een licentie heeft daarna een geldigheid van maximaal één jaar. De geldigheidsduur staat vermeld in
MijnNKBV in het profiel van de licentiehouder. Een licentie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Een licentie is
slechts geldig indien de licentiehouder binnen de geldigheidsperiode lid is van de NKBV. De ledenadministratie van de NKBV
geldt als bewijs van het lidmaatschap.
Een licentiehouder moet gedurende de looptijd van de licentie steeds voldoen aan de voor hem geldende licentie- en
bijscholingseisen zoals bepaald door de licentie- en toetsingscommissie (LTC) van de NKBV in overleg met NKBV
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opleidingen, de opleidingsgidsen en de opleidingscommissies. De functie-specifieke bijscholingseisen zijn in te zien in
MijnNKBV en de NKBV Academie.
Voor de verschillende functieniveau’s gelden verschillende bijscholingsverplichtingen. Deze zijn in Bijlage I weergegeven. De
licentiehouder wordt middels email op eventuele wijzigingen van licentie-eisen en verplichte bijscholingen gewezen.
Actuele informatie over licentie-eisen en verplichte bijscholingen is te vinden in de NKBV Academie.
Verlengen van licenties
Een licentiehouder moet voor 1 december van het jaar de licentieverlenging in MijnNKBV hebben aangevraagd. De
licentiehouder wordt hier met een mail 90 dagen voor afloop van de licentie geattendeerd. De licentie zal verlengd worden
indien voldaan is aan de eisen voor verlenging. Indien een licentiehouder meerdere licenties heeft kunnen bijscholingen,
indien relevant, worden toegekend aan meerdere licenties.
Beëindiging licentie
Indien de verplichte bijscholingen niet zijn gevolgd en/of is nagelaten de licentie te verlengen dan vervalt de licentie per 1
januari van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de licentie geldig was. Vanaf dat moment is de licentiehouder niet
meer bevoegd zijn sporttechnische functie binnen NKBV-verband uit te oefenen.
Opnieuw aanvragen licentie
Om opnieuw in het bezit van een licentie te komen kan een voormalige licentiehouder een verzoek daartoe per mail sturen
naar opleidingen@nkbv.nl.
Intrekken van een licentie
Een licentie kan ingetrokken worden indien de licentiehouder door gedrag, handelen of uitlatingen de normen en waarden
die de NKBV voorstaat en/of de uitgangspunten van het licentiestelsel (ernstig) schaadt. De LTC kan, zo nodig na consultatie
van relevante partijen en in elk geval na consultatie van de betreffende licentiehouder, een licentie intrekken.
Hardheidsclausule
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de LTC.
Bezwaarprocedure
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Tegen beslissingen van de NKBV omtrent je licentie kan bezwaar worden gemaakt bij de LTC.
Bezwaar moet op persoonlijke titel worden ingediend door het kaderlid op wie de beslissing van toepassing is.
Bezwaar dient via email aan opleidingen@nkbv.nl te worden ingediend onder vermelding van:
a. Naam en lidnummer.
b. Een motivatie van het bezwaar, waar mogelijk onderbouwd met documentatie.
Na ontvangst van het bezwaar wordt een formele ontvangstbevestiging, via email, verzonden aan de indiener.
Het schriftelijk bezwaar tegen de beslissing zal binnen de termijn zoals gesteld in het reglement bezwaar en
beroep worden behandeld.
Indien het bezwaar gegrond geacht wordt zal de beslissing waartegen bezwaar is ingediend vernietigd worden en
zal een nieuwe beslissing geformuleerd worden.
Indien het bezwaar ongegrond geacht wordt zal dit in een met reden(en) omklede beslissing geformuleerd
worden.
Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Commissie van Beroep voor Toetsing onder
toepassing van het reglement bezwaar en beroep.

Inwerkingtreding licentiereglement
Inwerkingtreding van het voorliggende licentiereglement vindt plaats, bij vaststelling door het Bestuur van de NKBV, per 1
januari 2016.
Bijlagen
•
•

Sporttechnische functies en licenties NKBV
NKBV Begrippenlijst
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BIJLAGE I: SPORTECHNISCHE FUNCTIES EN LICENTIES NKBV
De NKBV kent op vier KSS niveaus licenties die in onderstaande schema zijn opgenomen. Deze functies kunnen al dan niet
voorzien zijn van een extra aantekening (multipitch, trad, klettersteig, sneeuwschoenwandelen, drytool en ijsklimmen). De
licenties voor ATL3, AI3W, AI3Z, ATL4, HI4Z, HI4W kunnen aangevuld zijn met beroepscompetentieniveaus (-1, -2, -3). In
onderstaande tabel worden de verschillende licenties en beroepscompetentieniveaus weergegeven per niveau van de
Kwalificatie Structuur Sport. Wedstrijdkader (Jury en Routebouw) wordt op termijn ook opgenomen in licentiesysteem.
Niveau
Kwalificatie Licenties, afkortingen sporttechnische
Structuur
functies*
Sport (KSS)

Te verstrekken op basis
van

Sportklimbegeleider 2 indoor
Diploma SKB2-IT
toprope
Sportklimbegeleider 2
Diploma SKB2-outdoor
outdoor

2

SKB2-IT

2

SKB2-outdoor

2

SKT2

3

SKI3-IT

3

SKI3-IV

3

SKI3-OV (MP,
trad)

Sportkliminstructeur 3
indoor toprope
Sportkliminstructeur 3
indoor voorklimmen
Sportkliminstructeur 3
outdoor voorklimmen

3

SKT3

3

Sportklimtrainer 2

Punten
**

Punten
medische
bijscholing
per 3 jaar
**

Punten voor
bijscholing in
(Alpien)
terrein per 3
jaar**

1
1

Diploma SKT2

1

Diploma SKI3-IT

2

Diploma SKI3-IV

2

Diploma SKI3-OV

2

Sportklimtrainer 3

Diploma SKT3

2

ATL3 (-1, -2, -3)

Alpiene tourenleider 3

Diploma ATL3

1

2

8

3

AI3W (-1, -2, -3)

Alpiene instructeur 3 winter

Diploma AI3 winter

1

2

8

3

AI3Z (-1, -2, -3)

Alpiene instructeur 3 zomer

Diploma AI3 zomer

1

2

8

4

SKT4

Sportklimtrainer 4

Diploma SKT4

3

4

ATL4 (-1, -2, -3)

Alpiene tourenleider 4

Diploma ATL4

2

2

8

4

HI4Z (-1, -2, -3)

Diploma HI4 zomer

2

2

8

4

HI4W (-1, -2, -3)

Diploma HI4 winter

2

2

8

4

PB

Praktijkbegeleider

Diploma PB

+1***

5

BE

Beoordelaar

Diploma BE

+1***

5

LC

Leercoach

Diploma LC

+1***

5

SKT5

Sportklimtrainer 5

Diploma SKT4 + diploma
topcoach opleiding bij
NL Coach

Alpiene hoofdinstructeur 4
zomer
Alpiene hoofdinstructeur 4
winter

2

10

*

De aantekeningen klettersteig, drytool, ijsklimmen en sneeuwschoenwandelen kunnen aan sporttechnische
functies worden toegekend op basis van het met goed gevolg doorlopen van de specifieke bijscholing en/of
toetsing. De beroepscompetentieniveau’s (-1, -2 en -3) kunnen worden verkregen tijdens specifieke bijscholingen
of tijdens opleidingen.
** De tijdsinvestering per punt is vergelijkbaar met 4 uur of 1 dagdeel.
*** Bijscholing bovenop de bijscholing voor de sporttechnische functie.
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BIJLAGE II - BEGRIPPENLIJST
Aantekening
Nadere aanduiding van het niveau waarop de licentiehouder zijn sporttechnische functie binnen zijn licentie mag
uitoefenen op basis van het desbetreffende kwalificatieprofiel.
Beroepscompetentieniveau
Indeling in nadere beroepscompetentieniveaus (-1, -2, -3) is van toepassing op ATL3, AI3W, AI3Z, ATL4, HI4Z, HI4W.
Bijscholing
Een door de NKBV georganiseerde of geaccordeerde activiteit die tot doel heeft het sporttechnische kader te informeren en
te instrueren inzake relevante ontwikkelingen voor het (bege)leiden van klim- en bergsportactiviteiten teneinde de kennis
en kunde van het sporttechnische kader te vergroten. Bijscholingen kunnen verplicht zijn voor specifieke sporttechnische
functies.
Diploma
Een door de NKBV afgegeven bewijsstuk voor het met goed gevolg doorlopen hebben van een door de NKBV
gecertificeerde opleiding tot een sporttechnische functie.
KSS 2012
De Kwalificatiestructuur Sport 2012 (KSS 2012) is een samenhangend geheel van kwalificatieprofielen voor trainer-coaches,
instructeurs, officials en opleiders die op vijf verschillende niveaus aangeeft welke competenties deelnemers na afloop van
hun opleiding bezitten. De KSS is in 2003 in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onder
regie van NOC*NSF ontwikkeld.
Kwalificatieprofiel
De door de NKBV vastgestelde benodigde competenties voor het uitoefenen van een specifieke sporttechnische functie.
Licentie
Een persoonsgebonden verklaring van bevoegdheid, welke de bevoegdheid aangeeft van de houder van de licentie tot het
verzorgen van activiteiten zoals gedefinieerd in het bij de betreffende licentie behorende kwalificatieprofiel en toetsplan.
Kwalificatieprofielen en toetsplannen kunnen in de loop der tijd aan de actualiteit aangepast worden. In dergelijke gevallen
kan het voorkomen dat de licentiehouder een functie specifieke bijscholing moet volgen om zijn/haar licentie up-to-date te
houden.
Licentiehouder
Het lid van de NKBV dat rechtsgeldig over een Licentie beschikt, waarop dit Licentiereglement van toepassing is.
Licentiereglement
NKBV Licentiereglement zoals 8 december 2015 vastgesteld door het Bestuur van de NKBV.
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