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REGELING VOOR BEHOUD VAN LICENTIES
De bijscholingen zijn primair bedoeld om de deelnemers op de hoogte te brengen en te
houden van actuele ontwikkelingen op het vakgebied van de sneeuwsportleraar. Als zodanig
zijn zij een instrument om de voortgezette waardering voor het behaalde lesgeefdiploma in
een bepaalde discipline te waarborgen cq te verhogen. Was deelname aan bijscholingen
voorheen een zaak van vrijwillige keuze, tegenwoordig wordt deelname steeds meer
gekoppeld aan een licentie, waardoor een soort deelnameverplichting ontstaat. Ook binnen
SNOWPROs.NL is dit het geval.
Niet alleen wordt/is dit - mede op aandringen van het Ministerie van VWS – hier te lande
meer en meer ook in andere takken van sport ingevoerd, ook door de meeste van onze
buitenlandse zusterorganisaties wordt een zelfde beleid gevoerd.
Net als andere trainersbonden heeft ook SNOWPROs.NL het waarborgen cq bevorderen
van de deskundigheid en de kwaliteit van haar leden geformuleerd als een kernpunt van
haar beleid. Door middel van het aanbieden van bijscholingen het daarin aanreiken van zo
veel mogelijk actuele en relevante informatie, tracht SNOWPROs.NL de deskundigheid van
sneeuwsportleraren, en daarmee de kwaliteit van hun lessen te waarborgen cq te verhogen.
Daarom verleent SNOWPROs.NL haar leden die aan de bijscholingverplichting hebben
voldaan een LICENTIE om bevoegd als sneeuwsportleraar werkzaam te zijn; (dit geldt niet
voor aspirant-leden).
1. LICENTIEVERPLICHTINGEN
Om zijn licentie behouden dient men regelmatig deel te nemen aan de bijscholing, die door
SNOWPROs.NL hetzij in Nederland, hetzij in het buitenland in de sneeuw - georganiseerd
worden.
Onder een sneeuwbijscholing wordt verstaan: een bijscholing, die door SNOWPROs.NL
wordt georganiseerd in bergachtig terrein met sneeuw en (voor langlauf niet noodzakelijk :)
voorzien van speciale inrichtingen als liften en pisten - derhalve in principe in het buitenland.
In de praktijk komt dit meestal neer op een bijscholingsweek in de Alpen, maar ook bijv. een
BASI-bijscholing in de Pyreneeën of in Schotland zou in aanmerking kunnen komen. Zie

verderop bij buitenlandse abijscholingen.
Een bijscholing in Nederland komt in de regel neer op een bij- of herscholingsactiviteit van
een of twee dagdelen, die door SNOWPROs.NL op een van de ± 70 skibanen/skischolen in
Nederland georganiseerd wordt.
De licentieregeling van SNOWPROs.NL luidt als volgt:
Om een licentie geldig te houden moet men aan de volgende, door SNOWPROs.NL, of in
samenwerking met SNOWPROs.NL, georganiseerde bijscholing(en) met goed gevolg
deelnemen:
Alpine skileraar, A of B gediplomeerd
1 keer per 3 jaar een sneeuwbijscholing van 5 dagen (of ten minste 10 geprogrammeerde
dagdelen), die geldig is verklaard voor behoud van licentie, en 1 keer per 3 jaar
een bijscholing in Nederland die geldig is voor behoud van licentie. In een cyclus van 3 jaar
moeten in ieder geval 1 sneeuwbijscholing en 1 bijscholing in Nederland gevolgd zijn.
Snowboardleraar, A of B gediplomeerd
1 keer per 3 jaar een sneeuwbijscholing van 5 dagen (of ten minste 10 geprogrammeerde
dagdelen), die geldig is verklaard voor behoud van licentie, en 1 keer per 3 jaar
een bijscholing in Nederland die geldig is voor behoud van licentie. In een cyclus van 3 jaar
moeten in ieder geval 1 sneeuwbijscholing en 1 bijscholing in Nederland gevolgd zijn.
Langlauf
1 keer per 3 jaar een sneeuwbijscholing van 5 dagen (of ten minste 10 geprogrammeerde
dagdelen), die geldig is verklaard voor behoud van licentie, en 1 keer per 3 jaar
een bijscholing in Nederland die geldig is voor behoud van licentie. In een cyclus van 3 jaar
moeten in ieder geval 1 sneeuwbijscholing en 1 bijscholing in Nederland gevolgd zijn.
Voor aspirant-leden geldt de volgende verplichting:
1 keer per 3 jaar een sneeuwbijscholing in het buitenland van minimaal 5 dagen (of ten
minste 10 geprogrammeerde dagdelen), die geldig verklaard is voor behoud van licentie, en
eens per 2 jaar een bijscholing in Nederland die geldig is verklaard voor behoud van licentie.
Aspirant-leden krijgen echter nog geen licentie, ook al voldoen ze aan deze voorwaarden.
2. BIJSCHOLING(EN) GELDIG VOOR BEHOUD VAN LICENTIE
Zowel de bijscholingen in Nederland als de sneeuwbijscholingen in het buitenland, die
door SNOWPROs.NL georganiseerd worden en die gelden voor behoud van licentie, dienen
qua inhoud een methodisch/didactisch thema, een trainingsdeel eigen vaardigheid en een
theoretisch gedeelte te bevatten.
Naast de eigen bijscholingen van SNOWPROs.NL, kunnen in principe ook baanbijscholingen
van individuele skibanen/skischolen onder bepaalde voorwaarden erkend worden als geldig
voor behoud van de licentie. Deze z.g. “bijscholingen-op-maat” dienen van tevoren
aangemeld te worden bij het bestuur (secretariaat) van SNOWPROs.NL, die ze zal
beoordelen op kwaliteit van docenten, programma en inhoud. Het programma dient een
methodisch/ didactisch thema, een trainingsdeel eigen-vaardigheid en een theoretische
component te bevatten.
Voor meer informatie m.b.t. de bijscholingen-op-maat verwijzen we naar de
“Regeling Bijscholingen op maat”. Deze regeling kan aangevraagd worden bij het
SNOWPROs.NL secretariaat.
Activiteiten die niet onder auspiciën van SNOWPROs.NL zijn opgezet, of die niet vooraf bij
SNOWPROs.NL zijn aangemeld en door SNOWPROs.NL zijn beoordeeld en erkend,
kunnen nooit een vervanger zijn van voor behoud van licentie geldigverklaarde bijscholing.

Buitenlandse bijscholingen niet door SNOWPROs.NL georganiseerd
Bijscholingen die georganiseerd worden door buitenlandse organisaties die lid zijn van
dezelfde overkoepelende organisaties als SNOWPROs.NL (zie algemene voorwaarden) en
die ook daar geldig zijn voor behoud van licentie worden ook als zodanig erkend door
SNOWPROs.NL.
Om echter de licentie van SNOWPROs.NL te verkrijgen cq te behouden dient daarbij 1 keer
per 3 jaar ook nog een bijscholing in Nederland, die geldigverklaard is voor behoud van
licentie, gevolgd te worden.
3. UITZONDERINGEN & VRIJSTELLINGEN
Indien een lid om ernstige redenen absoluut niet aan de bijscholingsverplichtingen heeft
kunnen voldoen, of indien hij/zij van mening is niet aan de bijscholingverplichting te hoeven
voldoen, dan dient de betreffende persoon dit 3 weken voor het verstrijken van de termijn
waarbinnen de bijscholingen gevolgd hadden moeten worden, schriftelijk kenbaar te maken
aan het SNOWPROs.NL secretariaat.
Het bestuur is gerechtigd onderzoek te doen naar de redenen die opgegeven worden. Indien
er sprake is van medische oorzaken, dient er een schriftelijk bewijs van de behandelend arts
te worden overlegd. De informatie die hiertoe verkregen wordt zal vertrouwelijk door het
bestuur worden behandeld. Geen bestuurslid mag buiten de bestuursvergadering uitspraken
naar derden doen die de privacy van het betreffende lid zouden kunnen schaden.
Op grond van de verkregen informatie beslist de bestuursvergadering of de betrokkene
uitstel verleend wordt inzake het voldoen aan de applicatieverplichtingen en welke termijn
aan dit uitstel verbonden wordt.
Leden die op 1 januari van een jaar de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt, zijn in dat jaar en
alle jaren daaropvolgend vrijgesteld van de licentieverplichting.
Docenten die op de lijst staan die door de BCO is vastgesteld (dat zijn docenten aan
opleidingen van de Nederlandse Skivereniging en aan bijscholingen van de NVVS) met een
marge van 3 jaar na de laatste activiteit als dusdanig docent, zijn vrijgesteld van de
licentieverplichting in de discipline waarin zij die lessen verzorgen.
Leden van het DSPT zijn vrijgesteld van hun bijscholingsverplichting zolang zij deel uitmaken
van het demoteam.
SNOWPROs.NL leden, die recent hun diploma behaald hebben, zijn gedurende de eerste
drie jaar na het behalen van hun diploma eveneens vrijgesteld van deze
bijscholingsverplichting.
4. LOGBOEK, CERTIFICATEN EN ZEGELS
Na afloop van de bijscholing ontvangt de deelnemer een aantekening in zijn of haar
logboekje als bewijs van deelname volgens de voorwaarden gesteld in deze Licentieregeling
en in het Reglement Bijscholingen SNOWPROs.NL 2005
De docenten van de desbetreffende bijscholing - tezamen met een verantwoordelijk
bestuurslid cq een vertegenwoordiger van de commissie bijscholingen - bepalen of de
deelnemer zodanig naar behoren aan de bijscholingverplichting heeft voldaan, dat na afloop
van de bijscholing deelname eraan in het logboek van de deelnemer kan worden
bijgeschreven. Deze aantekening in het logboek is een bewijs van deelname met goed
gevolg aan de betreffende bijscholing.
Niet-leden ontvangen geen logboek.
Indien met aan zijn bijscholingverplichting heeft voldaan, verkrijgt/behoudt men een geldige
licentie.
Vóór 31-12-2005 werd deze licentie aangetoond d.m.v. een jaarzegel, die op het papieren
lidmaatschapsbewijs geplakt kon worden, met ingang van 01-01-2006 wordt deze licentie
vermeld op de nieuwe lidmaatschapspasjes, die voortaan jaarlijks opnieuw verstrekt worden.

Peildatum: De jaarlijkse peildatum voor het wel of niet gevolgd hebben van applicaties, en
dus voor het wel of niet hebben van een geldige licentie is 1 november; dit in verband met de
tijdige betaling van de contributie voor het volgende jaar en de verzending van de
lidmaatschapspasjes in de maanden november/december.
Ook tijdige betaling van de lidmaatschapscontributie is een voorwaarde om het
lidmaatschapspasje, en dus ook de licentie, te verkrijgen.
Het bestuur is bevoegd de licentie te weigeren indien de betrokkene heeft gehandeld in strijd
met de statuten en reglementen van SNOWPROs.NL of met besluiten van SNOWPROs.NL,
dan wel de belangen van SNOWPROs.NL, naar het oordeel van het bestuur, heeft
geschaad.
5. VERPLICHTE & VRIJWILLIGE DEELNAME
Het staat eenieder uiteraard te allen tijde vrij om welke bijscholing dan ook op vrijwillige basis
te volgen. Idealiter zou de eigen interesse voor vak of hobby – dus los van een verplichting voldoende motivatie moeten zijn voor deelname aan bijscholingen.
6. SANCTIES
Aan het niet geldig houden van je licentie zijn zekere consequenties verbonden.
Op korte termijn zijn dat de volgende:
·
Leden die geen geldige licentie hebben, ontvangen geen internationale zegels meer
(ISIA, IVSI).
·
Leden zonder geldige licentie krijgen nog wel een lidmaatschapsbewijs en een
jaarzegel, echter zonder de vermelding "licentie" erop.
Voor de iets langere termijn wordt overwogen om leden die niet aan hun licentieverplichting
voldoen, uit te sluiten van de verzekeringen die aan het SNOWPROs.NL lidmaatschap zijn
gekoppeld, dan wel voor deze leden een eigenrisicobedrag in te voeren. Hetgeen dan
uiteraard niet zal gelden voor leden die wél een geldige licentie hebben.
Op nog langere termijn zou het al of niet hebben van een geldige licentie wel eens gevolgen
kunnen gaan hebben voor salariëringsrichtlijnen, alsmede voor kansen op werkgelegenheid
bij skischolen.
7. VERWEER
Wanneer door de hiertoe bevoegden bepaald is dat een lid niet in aanmerking komt voor het
verkrijgen van de licentie, dan dient het bestuur dat lid hiervan binnen twee weken schriftelijk
op de hoogte te stellen. Indien het lid bezwaar maakt tegen deze uitspraak, dient het lid
binnen drie weken na de postdatum van de bestuursbrief te reageren middels een schrijven
naar het secretariaat. Er moet dan verzocht worden om deze kwestie opnieuw in beraad te
nemen. Het voltallige bestuur zal zich na overleg met alle betrokken docenten opnieuw
beraden. Het besluit dat hieruit voortvloeit is definitief tot het moment dat het lid aan de
betreffende voorwaarden heeft voldaan.
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