Commissie
Deskundigheidsbevordering

*SBN Opleidingshuis incl. toetsingscommissie (toetsingssystematiek)
Stand van zaken
ATS & BTS cursussen zijn sinds 1 jaar van start gegaan. Wat verder ontwikkeld wordt is het examendocument. Met name
kijkende naar de toetsingssystematiek en de klachtenregeling.
Hoe verder door-ontwikkelen voor in de toekomst
- Kijken naar een her -en of bijscholing (refresh cursus) voor trainers welke hun diploma hebben behaald.
- De verdieping in de toetsingscommissie vanuit de Commissie Deskundigheidsbevordering.
- In 2019 de cursus WTS (wedstrijd trainer survivalrun) inbrengen.
- Opstart audits en accreditatie SBN Opleidingshuis cursussen via ASK (Academie voor Sportkader)
- De communicatie tussen en met de trainingsverenigingen bevorderen, waardoor de bondstrainers meer input hebben
voor de ATS en BTS. Een ander bijkomend voordeel hiervan is dat de verenigingen groepen kunnen samenstellen voor de
cursus, waardoor de cursus bijv. ook te volgen is op het eigen terrein (Thor Zwolle is hiervoor ook een uitvalsbasis).
- Waar we ook naar toe willen zijn de verdiepende clinics/ cursussen voor bijvoorbeeld; Terreinbeheer, BHV/ reanimatie,
pedagogie etc.
- Klachtenregeling t.a.v. de examens; waar en hoe kunnen (gezakte) deelnemers ATS/ BTS een klacht indienen en hoe wordt
deze verder verwerkt en behandeld?

*Overige ontwikkelingen
- Behoefte oplijnen vanuit de trainingsverenigingen en verwerken in het SBN Opleidingshuis
- Organiseren van een survivalruncongres in seizoen 2019/2020. Als Learning community voor survivalrun trainers, maar
ook voor terreinbeheerders, organisatoren van survivalruns etc.
- Kijken naar evt. een nieuwe/ aangepaste netnormering t.a.v. de Parcoursvoorschriften in afstemming met de
Parcourscommissie
-Met name gericht op de hoogte (4 meter) van de hindernissen voor de oudere jeugd tijdens een survivalrun. Maar ook
kijkende naar het lopen met last. Op dit moment is de overgang van JSR naar KSR groot kijkende naar het lopen met last.
Samenvattend; kijken naar wat wel en wat niet tijdens een survivalrun en het waarom?

