INFORMATIEBRIEF SKI3-OUTDOOR VOORKLIMMEN

INLEIDING
Onder de Nederlandse outdoor klimmers is er behoefte aan cursussen die opleiden tot zelfstandig klimmer in
sportklimgebieden. Denk aan gebieden waar uitsluitend single pitch wordt geklommen (zoals bijvoorbeeld Durnal,
Berdorf, Siurana, de Frankenjura – in feite alle sportklimgebieden in Europa). De huidige structuur van de outdoor
opleidingen en cursussen is zo eenvoudig mogelijk gehouden en zo goed als mogelijk toegespitst op de behoeften van
de NKBV-leden en de bij NKBV aangesloten bedrijven en scholen.

OPLEIDING SKI-OV
De SKI3-OV opleiding bestaat uit een basisopleiding Single pitch met twee aantekeningen; één voor multipitch en één
voor trad. Als je instructie wil geven in single pitch gebieden, is de basis voldoende. Indien de behoeften liggen bij
multipitch en/of trad, dan is één of beide aantekeningen te verkrijgen

Aantekening
Multipitch

SKI3-OV
(single pitch)

Aantekening
Trad

Voor instructeurs in opleiding zijn verschillende uitstroomtrajecten mogelijk:
1.*

Je volgt SKI3-OV single pitch in de rots.

2.*

Je volgt SKI3-OV + de aantekening Multipitch: de kandidaat doet examen voor SKI3-OV inclusief
multipitch. Dit traject is vergelijkbaar met SKI3-OV zoals het tot nu toe was.

3.*

Je volgt SKI3-OV + de aantekening Trad: de kandidaat doet examen voor SKI3-OV incl. trad (single
pitch). Dit traject is vergelijkbaar is met het huidige SKI3-AK, echter zonder een multipitch aantekening.

4.

Je volgt SKI3-OV + de beide aantekeningen trad + multipitch.

* Heb je na dit diploma behoefte aan een of meerdere extra aantekeningen, dan kunnen deze later alsnog gehaald
worden
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TOETSING
De kwalificatieprofielen en bijbehorende beoordelingsformulieren voor deze opleidingen zijn te vinden in TeleTOP.
Hieronder staat een overzicht van de deelproeven die gebruikt gaan worden.

Aantekening
Multipitch

SKI3-OV

.

Portfoliobeoordeling
PVB 3.1, 3.3, 3.4 en 3.5

Praktijkbeoordeling
PVB EV deel 2

PVB 3.1



(vooralsnog niet gewijzigd)
Portfoliobeoordeling
PVB 3.1, 3.3, 3.4 en 3.5

Praktijkbeoordeling



Aantekening Trad

Praktijkbeoordeling
PVB 3.1

SKI3-OV: De opleiding tot SKI3-OV single pitch maakt gebruik van de ongewijzigde PvB’s 3.1, 3.3, 3.4, 3.5.
Multipitch: De opleiding multipitch leidt tot een aantekening om in multipitch sportklimterrein instructie te geven.
De specifieke PvB’s bij deze aantekening zijn nog niet ontwikkeld. Daarom is er nu voor gekozen om de
bestaande PVB’s Eigenvaardigheid deel 2 te handhaven, aanvullende op de proeves vanuit de Single Pitch
licentie. Als eigen vaardigheid deel 1 voor SKB2 outdoor nog niet is behaald, dan is het behalen van deel 1
voorafgaand aan deel 2 verplicht.



Trad: De opleiding trad maakt vooralsnog gebruik van de oude PvB’s van de SKI3-AK opleiding.

JOUW LICENTIE
Je eigen licentie kun je controleren in je persoonlijk profiel op mijnnkbv.nl. Licenties van voor 2015 zijn omgezet naar de
huidige werkwijze. Kaderleden die een licentie SKI3-OV voor 2015 hebben behaald, zijn nu in bezit van een licentie
SKI3-OV met aantekening multipitch. Kaderleden die een licentie SKI3-AK hadden, hebben nu licentie tot SKI3-OV met
aantekening Trad en Multipitch.

OVERGANGSREGELING
Voor kandidaten die voor juni 2015 zijn gestart geldt dan een overgangsregeling: als de kandidaat zakt volgens de
huidige formulieren, dan bekijkt de beoordelaar of deze kandidaat wel geslaagd zou zijn volgens de oude regeling. Als
dat wel het geval is, dan wordt als nog een positieve beoordeling op basis van het oude formulier toegekend. Deze
regeling blijft voor de periode van één jaar van kracht en loopt af op 1 juni 2016. Mocht je na het lezen van deze
informatie nog vragen of opmerkingen hebben kun je contact opnemen met de afdeling sport via opleidingen@nkbv.nl
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