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Cursusliteratuur en Klimvaardigheidsbewijzen 

Vraag: “Is het zo dat als je een single pitch cursus geeft dat de cursus alleen de single pitch onderdelen omvat? 

En dat de toets die je dan afneemt ook alleen deze onderdelen omvat? Welke lessen en welke toets moet je dan 

afnemen om de bijbehorende pvb's ook te behalen? En kunnen cursisten een single pitch diploma halen?” 

Vraag: “Deze brief gaat vooral over de instructeursopleidingen, maar hoe zit het dan met de 

klimvaardigheidsbewijzen als we een cursus geven? Ik lees over een single pitch klimvaardigheidsbewijs,kan ik 

die al aanvragen?  

Zoals je in de brief hebt kunnen lezen gaan we eerst verder met het ontwikkelen van het opleidingendeel. 

Daarna volgen het cursusdeel samen met de bijbehorende KVB's. We hebben dit gedaan omdat er grote 

behoefte is aan vernieuwing - met name bij de mensen die via de klimhal in aanraking komen met de sport. Én 

bij hen die aan deze mensen een cursus aanbieden. We gooien de outdoor opleidingen niet in één keer 

overstag, maar doen het gefaseerd. Voor we mensen een nieuwe cursus aan bieden zal eerst de achterkant (de 

opleidingen) moeten staan. Zolang dat niet klaar is, kun je cursisten volgens het oude stramien blijven 

opleiden.  

Wie binnenkort een SP opleiding met succes heeft afgerond kan alleen een SP cursus geven en SP 

klimvaardigheidsbewijzen afgeven. Deze zijn nu nog niet beschikbaar. 

Huidige Licenties  

Wat betekent dit voor het huidige kader? Krijg ik als SKI3-OV automatisch de aantekening multpitch? 

Iedereen die momenteel is opgeleid tot SKI3-OV en een geldige licentie heeft krijgt een licentie SKI3-OV met 

aantekening multipitch. Iedereen die is opgeleid tot SKI3-AK en daarvoor een geldige licentie heeft krijgt een 

licentie SKI3-OV met de aantekeningen Trad en Multipitch. 

KVB’s  

Ik ben SKI-AK, of beter gezegd dat was ik, en ik zie ineens dat ik geen klimvaardigheidsbewijzen AK in MijnNKBV 

kan aanvragen! Hoe zit dat?  

In verband met relatief lastige aanpassingen in het systeem achter mijnNKBV is het momenteel niet mogelijk 

om als SKI AK klimvaardigheidsbewijzen aan te vragen. Ben je dit van plan? Mail dan met opleidingen@nkbv.nl 

en zij maken het voor je in orde. 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn worden leercoaches, praktijkbegeleiders en opleidingscentra  daarvan op 

de hoogte gesteld. 

 
 


