
Vergoedingen kaderopleiding 
 

Examenkosten 

Een beoordelaar krijgt een vergoeding per dagdeel dat hij of zij een examen afneemt. Deze 

kosten betaal je in eerste instantie zelf aan de betreffende beoordelaar of organisator van 
het 

examenweekend. Vervolgens kunnen de kosten onder bepaalde voorwaarden worden 

gedeclareerd bij de USAC. Eigen kosten, bijvoorbeeld voor vervoer en overnachting, worden 

niet door de USAC vergoed. 
 

Voorwaarden vergoeding: 
1) In de eerste twee jaar na het behalen van je examen, ben je op minimaal drie 

momenten als kaderlid actief voor de USAC. 
2) De USAC vergoedt maximaal €40.- bij het deelnemen aan een examen voor de 
betreffende kaderstatus. 
3) De USAC vergoedt maximaal twee keer deelnemen aan een examen voor de 
betreffende kaderstatus. 
 

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, is de deelnemer het vergoede bedrag alsnog 

aan de USAC verschuldigd. 
 

EHBBO cursus 

In de opleiding tot SKI is het volgen en goed doorlopen van een EHBBO cursus verplicht. De 

kosten hiervoor kunnen gedeeltelijk door de NKBV en gedeeltelijk door de USAC worden 

vergoed. 
 

De NKBV vergoedt onder bepaalde voorwaarden de helft van de kosten. De vergoeding 
wordt uitgekeerd na het behalen van je diploma. Daarnaast 

vergoedt de USAC onder bepaalde voorwaarden de helft van de kosten met een 

maximum van 150 euro. 
 

Voorwaarden vergoeding NKBV: 
1) Je staat bij de NKBV ingeschreven als SKI-io of voor een ander leertraject waarvoor 
een EHBBO scholingsverplichting geldt. 
2) De vergoeding geldt alleen voor een complete, tweedaagse opleiding en niet voor 

bijscholingen. 
3) Je hebt nooit eerder een vergoeding ontvangen voor een EHBBO-cursus. 
 

Voorwaarden vergoeding USAC: 
1) Je voldoet aan bovenstaande voorwaarden voor vergoeding door de NKBV. 
2) Je legt binnen 18 maanden na het afronden van de EHBBO-cursus je SKI-examen 
met succes af. 
3) Je bent binnen de eerste twee jaar na je SKI-examen op minimaal drie momenten 
als kaderlid actief voor de USAC. Dit gaat om andere kadermomenten dan de 
momenten voor de examenvergoeding. 



 

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, is de deelnemer het vergoede bedrag alsnog 

aan de USAC verschuldigd 


