Algemene voorwaarden en toelatingseisen KNSB Opleidingen
1.1 Toelatingseisen trainersopleidingen
De minimum leeftijden gelden voor alle disciplines. Wanneer je nog niet de leeftijd hebt die voor een
opleiding als minimum geldt, dan mag je wanneer je tijdens de opleiding deze leeftijd bereikt wel
deelnemen aan de opleiding.
Opleiding
Opleiding niveau 1
Opleiding niveau 2
Opleiding niveau 3

Leeftijd
16 jaar of ouder
16 jaar of ouder
16 jaar of ouder

Kwalificaties en Vaardigheid

•
•

Opleiding niveau 4 *

18 jaar of ouder

SL-2 of JSL diploma
of
Module elementaire schaatstechniek

Extra voor kunstrijden:
• Kwalificatie inter brons
• ST-3 of Trainer A diploma
of
• Deelkwalificatie 3.1 en 3.2 aangevuld
met de module elementaire
schaatstechniek
of
• ALO diploma aangevuld met PVB 3.2 en
de module elementaire schaatstechniek
•

en
Minimaal twee jaar trainerservaring op
verenigingsniveau

Extra voor kunstrijden:
• Kwalificatie inter brons
* Langebaan en shorttrack
Een aantoonbare geschikte praktijkplek (voor aanvang van de opleiding geregeld) en dat houdt in een
gewestelijke of baanselectie met daarin minimaal 6 regionale rijders waarvan er 3 rijders die deelnemen
aan NK’s (vanaf junioren B).
* Kunstrijden
Een aantoonbaar geschikte praktijkplek (voor aanvang van de opleiding geregeld) en dat houdt in een
vereniging of NTC met daarin minimaal 6 rijders die op internationaal niveau deelnemen aan wedstrijden.

Pagina 1 van 5

1.2 Toelatingseisen organisatorische opleidingen
Onderstaande eisen gelden voor alle disciplines. Wanneer je nog niet de leeftijd hebt
die voor een opleiding als minimum geldt, dan mag je wanneer je tijdens de opleiding deze leeftijd bereikt
wel deelnemen aan de opleiding.
Opleiding
Basis Jury
Scheidsrechter baan-club
Scheidsrechter regionaalgewestelijk
Scheidsrechter nationaal

Leeftijd
16 jaar of ouder
16 jaar of ouder
16 jaar of ouder

Starter baan-club
Starter regionaal-gewestelijk

16 jaar of ouder
18 jaar of ouder

Starter nationaal

18 jaar of ouder

Natuurijsmeester
Toertochtorganisator

16 jaar of ouder
16 jaar of ouder

18 jaar of ouder

Kwalificaties en Vaardigheid
Basis Jury certificaat
Scheidsrechter baan-club certificaat
•

Scheidsrechter regionaal-gewestelijk
certificaat
• Minimaal 2 jaar ervaring als
scheidsrechter op regionaal-gewestelijk
niveau
Basis Jury certificaat
• Starter baan-club certificaat
• Minimaal 2 jaar ervaring als starter op
baan-club niveau
• Starter regionaal-gewestelijk certificaat
• Minimaal 2 jaar ervaring als starter op
regionaal-gewestelijk niveau
Natuurijsmeester bewijs van deelname

2. Inschrijving
Wanneer je jezelf hebt ingeschreven voor een opleiding van de KNSB ga je akkoord met de voor deze
opleiding geldende inschrijfvoorwaarden en gegevens die ingevuld zijn op het digitale inschrijfformulier.
3. Betaling
Cursusgelden worden bij de start van de opleiding gefactureerd. De hoogte van het cursusgeld is
afhankelijk van het lidmaatschapspakket dat de vereniging van de cursist afneemt bij de KNSB. Alle tarieven
zijn terug te vinden op de KNSB Website.
4. Afmelden voor een trainersopleiding
Nadat je met een opleiding bent gestart, maar je tussentijds afmeldt, ben je de KNSB kosten verschuldigd.
• Wanneer je jezelf binnen één week voor de start* van de opleiding afmeldt, ontvang je volledige
restitutie van het betaalde bedrag.
•

Wanneer je jezelf binnen een week na het startmoment* van de opleiding afmeldt, dan ben je de
KNSB voor de niveau 1 t/m 3 trainersopleiding € 40,00 administratiekosten verschuldigd.

•

Wanneer je aangemeld bent voor de trainersopleiding niveau 4 en je in de periode tussen het
intakegesprek en de eerste bijeenkomst afmeldt voor de opleiding, ben je de kosten voor het
intakegesprek en administratiekosten ter hoogte van € 145,00 aan de KNSB verschuldigd.

•

Wanneer je jezelf na de eerste week van het startmoment van de opleiding afmeldt, dan ben je de
KNSB het totale opleidingsbedrag verschuldigd.
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In alle bovengenoemde situaties dient de afmelding schriftelijk doorgegeven te worden
aan het KNSB bondsbureau (postbus 11084, 3505 BB Utrecht) of per emailbericht naar
opleidingen@knsb.nl. De peildatum voor afmelding is de datum van het poststempel / emailbericht.
* de start van de opleiding voor de niveau 1 t/m 3 trainersopleiding is de eerste bijeenkomst. De start van de
niveau 4 opleiding is het intakegesprek met de leercoach.
5. Afmelden voor een organisatorische opleiding
• Je kan je tot een week voor de start* van de opleiding kosteloos afmelden.
•

Nadat je met de opleiding bent gestart en je alsnog afmeldt, dan ben je de KNSB het totale
opleidingsbedrag verschuldigd.

In alle bovengenoemde situaties dient de afmelding schriftelijk doorgegeven te worden aan het KNSB
bondsbureau (postbus 11084, 3505 BB Utrecht) of per emailbericht naar opleidingen@knsb.nl. De
peildatum voor afmelding is de datum van het poststempel / emailbericht.
* de start van de opleiding voor de organisatorische opleidingen is de eerste bijeenkomst.
6. Tarieven
De geldende tarieven voor de opleidingen zijn vermeld op de website van de KNSB. Deze tarieven blijven
van kracht tot het tijdstip waarop door de KNSB nieuwe tarieven worden vastgesteld en ingevoerd.
7. Opleidingsduur
Bij de start van de opleiding staat de cursist voor een bepaalde periode geregistreerd als actieve cursist.
Onderstaande termijnen geven aan hoe lang een cursist maximaal de tijd heeft om de opleiding af te
ronden (voor cursisten die zich hebben ingeschreven vanaf seizoen 2009-2010):
• Schaatsbegeleider niveau 1 opleiding
1 jaar
• Schaatsleider niveau 2 opleiding
1,5 jaar
• Schaatstrainer-coach niveau 3 opleiding
2 jaar
• Schaatstrainer-coach niveau 4 opleiding
2,5 jaar
Een gestarte opleiding kan na het verstrijken van de opleidingsduur afgerond worden, mits voldaan wordt
aan de onderstaande voorwaarden:
• De cursist dient een aanvraag voor verlenging (binnen 1 jaar na het verstrijken van de
opleidingsduur) in bij de afdeling opleidingen.
• De verlenging (maximaal 1 jaar) van de opleidingsduur kan eenmalig tegen betaling van € 25,00
aangevraagd worden.
• De verlenging van de opleidingsduur is na ontvangst van de aanvraag door de cursist 365 dagen
geldig.
• Na het verstrijken van de verlenging van 365 dagen kan de opleiding niet meer afgerond worden.
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8. Elektronische leeromgeving
(trainersopleidingen met uitzondering van de SB-1 opleiding)
Een licentie voor het gebruik van ELO is geldig voor de duur van:
• Schaatsleider niveau 2 – 1 jaar
• Schaatstrainer-coach niveau 3 – 2 jaar
• Schaatstrainer-coach niveau 4 – 2 jaar
Een verlenging hiervan kan men aanvragen via opleidingen@knsb.nl.
De kosten voor een verlenging zijn € 24,00 per jaar.
9. Persoonsgegevens
• De door u verstrekte gegevens worden door de KNSB zorgvuldig beheerd en verwerkt, in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de KNSB
reglementen en conform het Privacy Statement van de KNSB.
Het doel van de verstrekking van uw gegevens:
• Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst met
betrekking tot de KSNB Opleidingen ten behoeve van uw registratie als deelnemer aan een
opleiding.
• Uw gegevens kunnen tevens worden gebruikt om u te informeren over een wijziging of afgelasting
van de opleiding.
• Uw gegevens worden gebruikt en verstrekt aan de docenten ten behoeve van de voorbereiding en
afwikkeling van de lessen.
• Uw gegevens worden gebruikt ten behoeve van de registratie van een behaald diploma, certificaat
of bewijs van deelname.
10. Aansprakelijkheid
De KNSB kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel en/of materiële
schade, opgelopen tijdens of naar aanleiding van activiteiten die, op welke manier dan ook, verband
houden met de opleiding zoals die door de KNSB wordt aangeboden.
11. Certificering
De opleiding die wordt afgesloten, leidt bij gunstig verloop tot een certificaat of diploma. Om het certificaat
of diploma te kunnen ontvangen, dient de deelnemer aan al zijn (financiële) verplichtingen te hebben
voldaan.
12. Annulering
Indien de opleiding te weinig aanmeldingen heeft, kan de afdeling opleidingen tot een week voor aanvang
van de start de opleiding annuleren. De KNSB behoudt zich het recht voor om in bijzondere situaties een
opleidingsactiviteit te verplaatsen of te annuleren.
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13. Voorwaardelijk technisch kader licentie
Voor het niveau waarop de trainersopleiding wordt gevolgd, kan een voorwaardelijk
technisch kader licentie aangevraagd worden bij het bondsbureau. Wanneer het diploma is behaald is de
cursist zelf verantwoordelijk om een technisch kader licentie aan te vragen.
Na het verstrijken van de opleidingsduur van de opleiding kan een voorwaardelijk technisch kader licentie
aangevraagd worden mits voldaan wordt aan de voorwaarden die gesteld worden onder punt 7.
Opleidingsduur, onderdeel verstrijken opleidingsduur.

Pagina 5 van 5

