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Bezwaarprocedure bij opleidingen van de Atletiekunie 

 
Indien een deelnemer aan een opleiding van de Atletiekunie het niet eens is met de beoordeling van 
het portfolio of het praktijkexamen dan kan bezwaar aangetekend worden. Hieronder staat uitgelegd 
hoe een deelnemer bezwaar aantekent.  
 

Stap 1: bezwaar aantekenen bij de Toetsingscommissie 
De deelnemer tekent bezwaar aan bij de Toetsingscommissie van de Atletiekunie. Deze Toetsings-
commissie bestaat uit de Manager Breedtesport (voorzitter) en twee medewerkers van de afdeling 
Breedtesport. 
 
Je kunt bij de Toetsingscommissie bezwaar maken tegen de uitslag van de portfoliobeoordeling, de 
gang van zaken voorafgaand aan, tijdens en na de praktijkbeoordeling en/of de uitslag van de praktijk-
beoordeling. 
Het bezwaarschrift bevat:  

 Naam en adres van de deelnemer; 

 Datum waarop het bezwaarschrift wordt ingediend; 

 De gevolgde opleiding 

 De reden voor het bezwaar.  

Het bezwaarschrift dient binnen 10 werkdagen na de beoordeling te worden ingediend.  
 
Binnen 10 werkdagen neemt de Toetsingscommissie een beslissing op dit bezwaar. Als deze termijn 
door omstandigheden niet waargemaakt kan worden, wordt de deelnemer hiervan op de hoogte ge-
bracht. Indien de uitspraak van de Toetsingscommissie niet naar tevredenheid van de deelnemer is 
afgehandeld, is er de mogelijkheid om bij de Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCBT) in 
beroep te gaan. Deze beroepsmogelijkheid is met een aantal sportbonden opgezet en de Atletiekunie 
heeft zich hierbij aangesloten. 
 

Stap 2: in beroep gaan bij de Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing 
Om in beroep te gaan bij de Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing (CCBT), stuurt de kandidaat 
een beroepschrift aan de CCBT. Dit kan door het sturen van een e-mail naar de ambtelijk secretaris van 
de CCBT via het adres: opleidingen@nocnsf.nl. Het beroepschrift moet binnen 10 werkdagen na uit-
spraak van de Toetsingscommissie van de Atletiekunie door de CCBT ontvangen zijn.  
 
Het beroepschrift bevat in ieder geval de volgende informatie:  
• Naam en adres van de kandidaat;  
• De datum waarop het beroepschrift wordt ingediend;  
• De gronden voor het beroep. 
Indien het beroep één of meerdere van deze onderdelen niet bevat wordt de kandidaat in de gelegen-
heid gesteld deze binnen vijf werkdagen alsnog aan te vullen. Indien dit niet is gebeurd, wordt het beroep 
niet in behandeling genomen. 
 
Meer informatie over de beroepsprocedure bij de CCBT is hier te vinden.  
  

Kosten voor het in beroep gaan bij de CCBT 

Er zijn kosten gemoeid bij het in beroep gaan bij de CCBT. Een deel van deze kosten, €100,- wordt 
doorbelast aan de kandidaat indien hij/zij niet in het gelijk gesteld wordt door de CCBT. Dat betekent 
dat de CCBT het beroep in behandeling neemt indien aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan 
én € 100,- is overgemaakt. Dit bedrag wordt gestort op de rekening, NL 64 INGB 0673 2663 62 t.n.v. 
Atletiekunie onder vermelding van ‘Beroepszaak + naam van de kandidaat’. Indien de kandidaat in het 
gelijk wordt gesteld door de Centrale Commissie van Beroep voor Toetsing dan wordt de € 100,- terug-
gestort. 
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