Zij-instroom
Sportklimkader
functies

Toelichting
eerder verworven kwalificaties/competenties

INLEIDING
De NKBV heeft zich binnen de sportklimkader opleidingen geconformeerd aan de Kwalificatie Structuur Sport
(KSS). Dit betekent dat dezelfde deelkwalificaties per niveau worden gehanteerd en aan dezelfde beheerscriteria
wordt getoetst. Hieruit zou logischerwijs moeten volgen dat de verschillende functies deels uitwisselbaar zijn
tussen verschillende functies op hetzelfde niveau.

In de praktijk is dit echter lastiger dan op papier zou lijken. Een competentie heeft namelijk per functie een andere
kennis, vaardigheden en attitude nodig.

Deze opzet geeft weer hoe zij-instroom tussen verschillende sportklimkader functies is, welke deelkwalificaties
nog niet volledig worden beheerst en dus toetsing nodig hebben, én ingeval van niet-slagen voor een kerntaak, er
mogelijk toch een diploma en licentie van een aanverwante rol kan worden uitgereikt.

OVERZICHT VRIJSTELLINGEN VERVOLGOPLEIDING
In onderstaand overzicht wordt weergegeven welke vrijstellingen een sportklimkaderlid heeft op moment dat deze
doorstroomt naar een vervolgopleiding. Onder EVK staat de vrijgestelde PVB, onder PVB staan de nog af te
leggen PVBs:
Ik heb:

SKB2-IT

Ik word:
SKB2-outdoor

SKB2-

SKI3-IT

SKI3-IV

SKI3-OV

outdoor

SKB2-outdoor
+ SKI3-OV

PVB: 2.1,
2.2 en EV

SKI3-IT
SKI3-IV
SKI3-OV

PVB: 3.1,

PVB: 3.1,

3.4, 3.5

3.4, 3.5

PVB: 3.1,

PVB: 3.1,

EVK: 3.4

3.4, 3.5

3.4, 3.5

PVB: 3.1, 3.5

PVB: 3.1,

PVB: 3.1,

EVK: 3.4

EVK: 3.4

3.4, 3.5

3.4, 3.5

PVB 3.1, 3.5

PVB 3.1, 3.5

+MP*

PVB: EV, MP

EVK: EV
PVB: MP

+trad*

PVB: trad

PVB: trad

EVK= elders/eerder verworven kwalificatie (oftwel vrijstelling voor de proeve)
PVB = Proeven van Bekwaamheid
SKB=sportklimbegeleider
IT= indoor toprope
EV=proeve van bekwaamheid Eigen Vaardigheid
SKI=sportkliminstructeur
IV= indoor voorklimmen
3.1 etc = kerntaken uit de kwalificatiestructuur sport
MP = multi-pitch klimmen
OV=outdoor voorklimmen
TRAD=trad klimmen

De cijfers staan voor de verschillende deelkwalificaties op de verschillende KSS niveaus. De inhoud van de
deelkwalificaties staat omschreven in de kwalificatieprofielen en de proeven van bekwaamheid.
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UITSTROMEN MET EEN ONDERLIGGEND DIPLOMA
Het is beperkt mogelijk om als je niet slaagt voor een PVB van een kwalificatie, maar de overige PVBs wel haalt,
een diploma en licentie voor een andere onderliggende kwalificatie aan te vragen. Hier vind je een overzicht van
de mogelijkheden:
Ik ben in opleiding tot:

Ik heb behaald:

Ik heb niet behaald:

Ik mag dit diploma aanvragen:

SKB2-outdoor

PVB 2.1, 2.2

PVB EV

SKB2-it (op voorwaarde dat
werkproces ‘begeleidt naklimmers
in rots’ als voldoende is beoordeeld
in de als laatste afgenomen PVB
Eigen vaardigheid)

SKI3-outdoor

PVB 3.1(portfolio),

PVB 3.1 (praktijk)

SKB2-outdoor (op voorwaarde dat

voorklimmen + MP

3.3, 3.4, 3.5 en

PVB MP

de Beoordelaar die de 3.1 praktijk

EV

als onvoldoende beoordeelt, aan de
toetsingscommissie adviseert dit
diploma uit te geven)

PVB = Proeven van Bekwaamheid
SKB=sportklimbegeleider
IT= indoor toprope
SKI=sportkliminstructeur
IV= indoor voorklimmen
MP = multi-pitch klimmen
OV=outdoor voorklimmen

EV=proeve van bekwaamheid Eigen Vaardigheid
3.1 etc = kerntaken uit de kwalificatiestructuur sport

Het aanvragen van een onderliggende kwalificatie dient altijd door de kandidaat zelf gedaan te worden.

LEERTRAJECT
Ieder leertraject is op maat en competentie gericht. Dat betekent dat, ook al kom je niet in aanmerking voor een
vrijstelling op basis van Elders Verworven Kwalificatie, je niet perse het hele leertraject van begin tot eind moet
doorlopen. Met diploma’s en ervaring kun je vrijstelling krijgen voor onderdelen van een leertraject, je hebt alleen
geen vrijstelling voor de toetsing (de PVB dus). Een kaderlid kan zich melden voor het (verkorte) leertraject via
een opleidingscentrum. Vaak is dit de organisatie waarvoor hij actief wil worden op sportklimgebied. In een
gesprek met de Leercoach aldaar wordt het restant van het leertraject afgestemd en gaat de kandidaat met de
specifieke opdrachten aan de slag. De aanmelding voor de proeven van bekwaamheid geschiedt via de in de
betreffende proeve omschreven weg.

MEER INFORMATIE
De kwalificatieprofielen van de verschillende functies vind je op de website van de NKBV-academie. De
uitgewerkte proeven van bekwaamheid vind je in de digitale leeromgeving. Voor meer informatie over de NKBV
opleidingen, of voor het aanvragen van een diploma, kun je contact opnemen met de NKBV-academie. Wij zijn
bereikbaar via:
Telefoon: (0348)485098
E-mail: opleidingen@nkbv.nl
Website: https://academie.nkbv.nl/
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