
 
 

 

3. Voor deelname aan opleidingen 

3.1 Cursusmateriaal 
Het cursusgeld is inclusief het noodzakelijke cursusmateriaal. Dit materiaal wordt eigendom 
van de cursist. Het copyright van het cursusmateriaal, voor zover het geen uitgaven van 
derden betreft, ligt bij de Nederlandse Ski Vereniging. Indien de opleiding een E-learning 
module aanbiedt, dan is dit in aanvulling op het noodzakelijke cursusmateriaal.  

3.2 Erkenning en vrijstelling 
De opleidingen van de Nederlandse Ski Vereniging vallen onder de KSS 
(kwalificatiestructuur sport) en worden daarmee nationaal erkend door NOC*NSF. De 
Kwalificatieprofielen en Toetsdocumenten zijn per mail op te vragen. Vragen over eventuele 
vrijstelling op basis van EVC (eerder verworven competenties) kunnen ook per mail gesteld 
worden: opleidingen@wintersport.nl 

  

3.3 Privacy 
De cursist geeft bij inschrijving toestemming voor het verwerken van zijn/haar gegevens 
zoals deze zijn vastgesteld in de privacy verklaring sport van de Nederlandse Ski 
Vereniging. 

  

3.4 Cursus deelname  
·       Voor aanvang van de opleiding is het verplicht om NSkiV-lid te zijn (€35 per jaar). 

Wanneer je nog geen lid bent kun je hier lid worden: 
www.wintersport.nl/vereniging/lid-worden .  

·       De cursist is minimaal 16 jaar oud (niveau 2) of 18 jaar oud (niveau 3), neem contact op 
met opleidingen@wintersport.nl  voor eventuele leefstijdscompensatie. 

·       De cursist voldoet aan de instroomeisen op het gebied van eigen vaardigheid en/of 
opleidingsniveau, zoals vermeld in het betreffende kwalificatieprofiel. 
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3.5 Cursus start 
De cursus gaat door bij voldoende aanmeldingen. Hierover volgt definitief bericht van de 
opleidingsaanbieder na inschrijving van de cursist. In het geval van overmacht zijn we 
gerechtigd de cursus te wijzigingen.  

3.6 Annulering 

Annulering of wijziging van de inschrijving door de cursist kan tot 4 weken voor de start van 
de opleiding kosteloos. De cursist (zijnde de consument) kan binnen 14 dagen na 
inschrijving kosteloos en zonder opgave van reden annuleren. Deze termijn eindigt bij 
aanvang van de cursus.  Bij annulering of wijziging binnen 4 weken voor de startdatum 
brengen wij 50% van het cursusbedrag in rekening. Bij annulering of wijziging binnen 1 week 
voor de startdatum wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.  

3.7 Klachtenprocedure 

Bij een klacht kan de cursist in eerste instantie zich wenden tot de opleider c.q. examinator. 
Wanneer de cursist zich niet tevreden voelt met de afhandeling van de klacht kan de cursist 
zich wenden tot de NSkiV. 

Wanneer de cursist zich met zijn klacht over de opleiding niet voelt erkent door de opleider. 
Voor deze klachten over de opleiding van de Nederlandse Ski Vereniging kan de cursist 
terecht bij de NSkiV toetsingscommissie. Dit kan door een mail te sturen naar de coördinator 
opleidingen via opleidingen@wintersport.nl. U ontvangt binnen 5 werkdagen een 
ontvangstbevestiging. 

Klachten worden binnen 4 weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om 
onderzoek te doen, moet de cursist hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden 
gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven 
wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. 

Indien de cursist het niet eens is met de beslissing van de NSkiV toetsingscommissie, dan 
kan de cursist in beroep gaan bij de CCBT (Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing). 
De CCBT behandelt beroepsprocedures en is per mail te bereiken: 
centralecommissievanberoepvoortoetsing@nocnsf.nl . Het oordeel van de beroepsinstantie 
is voor beide bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld. 

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor een termijn van 12 
maanden bewaard.  
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3.8 Contact  

Voor opleiding gerelateerde vragen is de Nederlandse Ski Vereniging per mail bereikbaar 
via opleidingen@wintersport.nl . De NSkiV streeft ernaar om alle binnenkomende vragen 
binnen 2 weken te beantwoorden.  

Alle informatie en klachten die door deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor de 
NSkiV, haar medewerkers en de opleiders. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake 
bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, 
strategieën. 
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Voor deelname aan topsportprogramma’s 
4. 1 Voor deelname aan topsportprogramma’s worden atleten uitgenodigd op basis van 
behaalde resultaten die worden getoetst aan de gestelde eisen in het limietenboekje. 
Daarna zal er een individuele selectie-overeenkomsten worden opgesteld.  
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