Kandidaat criteria voor deelname Worldskills Kazan 2019 zijn o.a.
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Indien er een internationale wedstrijd wordt aangeboden op WorldSkills niveau en WSNL hiervoor staat
ingeschreven
Beschikbaarheid voor het internationale traject van een expert/coach, die docent begeleidt
Score van minimaal 75% op de officiële SH/NK finale (CRS)
Indien het een officiële NK (SH) wedstrijd is (finale van 6 tot 12 deelnemers)
Niet ouder dan 22 jaar (in jaar van deelname aan WS)
Niet eerder meegedaan aan WorldSkills
In bezit van paspoort minimaal nog geldig t/m 1 maart 2020
Ingeschreven bij een van de bij WSNL aangesloten MBO opleidingen
BOL of BBL student en ingeschreven staan op moment van het NK
Bepalend Assessment in Waddinxveen tussen 26 maart en 11 april
Tussen 23 maart en 19 augustus is minimaal 220 uur training verplicht
Inzetbaarheid van docent/trainer (van betreffende opleiding) die traint in NL met de student (220 uur)
Trainingsprogressie bijhouden in het CoMoS en voldoende trainingsinzet
100% beschikbaarheid en verplicht aanwezig op de door WSNL georganiseerde trainingsdagen (18 april, 11
en 25 mei, 22 juni, 9 en 10 augustus)
100% beschikbaarheid gedurende het WK in Kazan
Op zondag deel kunnen nemen aan de internationale competitie
18 augustus t/m tot 29 augustus, 12 dagen, incl. reizen in het buitenland
Akkoord vanuit school voor inzet docent/trainer tijdens trainingsuren en trainingsdagen
Akkoord vanuit werkgever/leerwerkbedrijf voor inzet tijdens trainingsuren en trainingsdagen
Beschikbaarheid voor incidentele promotionele doeleinde WSNL en het vakmanschap
Bereid zijn tot eigen ‘crowdfunding’ of sponsoring van eigen voorbereiding en trainingsmogelijkheden

Wat biedt WSNL




















Alle niet vakgerichte trainingen in Nederland
Trainingslocaties en accommodaties voor WS Team NL trainingen
Kledingpakket (incl. wedstrijdleiding WS TeamNL)
Begeleiding vanuit WSNL tijdens buitenlandverblijf/ reis en verblijf
Officiële WS TeamNL presentatie
Kandidaat wordt opgenomen in alle WS TeamNL uitingen en programma
Promotie WS TeamNL
Communicatie rondom WS TeamNL
Verscheping van gereedschapskisten
Vliegtickets
Hotelaccommodatie
Vervoer airport – hotel v.v.
Ontbijt, lunch, diner
Accreditaties
Welkomstreceptie
Excursies
Openingsceremonie
Prijsuitreiking / slotfeest
Certificaat van deelname
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