Procedure samenwerking opleidingsinstituut
In de totale markt van trainersopleidingen in de atletiek en loopsport zijn, naast de Atletiekunie,
verschillende partijen actief. Naast opleidingen binnen het veld van Sport en Bewegen in het regulier
beroepsonderwijs bieden met name in de loopsport veel partijen opleidingen of instructies en
begeleiding van loopsporters aan. De Atletiekunie wil binnen al deze opleidingsmogelijkheden (Het
betreft hier niveau 2, niveau 3 en niveau 4) een regierol vervullen. Het streven daarbij is dat zo veel
mogelijk trainers gediplomeerd worden door de Atletiekunie. Met als voornaamste doel de kwaliteit
van de actieve trainers in een vereniging te verhogen. Om dit doel te bereiken richt de Atletiekunie
haar pijlers op de volgende diensten:
Opleidingen door Atletiekunie en verenigingen
Van oudsher ontwikkelt de Atletiekunie opleidingen en bijscholingen voor diverse doelgroepen.
Enerzijds wordt dit aanbod vanuit het bondsbureau georganiseerd aangeboden (compleet met
afsluitende Proeve(n) van Bekwaamheid), anderzijds kunnen verenigingen zelf, intern, cursisten
opleiden (al dan niet met een door de Atletiekunie erkende opleider en door de Atletiekunie ontwikkelt
materiaal). Ook deze cursisten kunnen er voor kiezen Proeven van Bekwaamheid af te leggen bij de
Atletiekunie.
Aanbod vanuit beroepsonderwijs
Naast de bondsopleidingen is een deel van het technisch kader afkomstig uit het beroepsonderwijs,
met name vanuit de opleidingen aan het CIOS en de Mbo-opleidingen voor Sport & Bewegen. Waar
mogelijk worden met deze opleidingsinstituten afspraken gemaakt over lesinhoud, examinering en
erkenning van competenties en diploma’s.
Particulier en commercieel initiatief
Met de grote toename van het aantal actieve loopsporters in de afgelopen jaren heeft ook het aantal
bedrijven dat producten en diensten in de loopsport aanbiedt een vlucht genomen. Enkele aanbieders
bieden ook opleidingen en bijscholingen voor trainers. Zij zorgen daarmee voor een goede aanvulling
op het aanbod dat vanuit de Atletiekunie wordt verzorgd. Ook met deze aanbieders wil de Atletiekunie
afspraken maken omtrent erkenning en diplomering van het aanbod. Daarmee komen ook cursisten
van deze aanbieders in aanmerking voor het afleggen van Proeven van Bekwaamheid of het
toekennen van licentiepunten ten behoeve van de (verlenging van de) trainerslicentie
Bij het aangaan van een samenwerkingsverband tussen de Atletiekunie en een opleidingsinstituut is
er een drietal mogelijkheden:
1. Opleidingsinstituut biedt zelf de opleiding aan, de Atletiekunie koppelt diploma aan de beschreven
profielen en toetsing (Toetsdocumenten) van het opleidingsinstituut. Dit gebeurt door het
beoordelen (toetsen) van de bewijslast van de student en de bijbehorende toetsdocumenten.
Atletiekunie erkent het opleidingsinstituut.
2. Opleidingsinstituut biedt zelf de opleiding aan maar maakt gebruik van de profielen en toetsing
(Toetsdocumenten) van de Atletiekunie. De Atletiekunie erkent de opleiding.
3.

Onderwijsinstelling "koopt" een opleiding van de Atletiekunie in, waarbij opleider, materiaal,
examen, herkansingen en diplomering is opgenomen.
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1. Stappenplan voor erkennen opleidingsinstituut
Stap 1: Vergelijken van de profielen en Toetsdocumenten
Stap 2: Beoordelen van de toetsing van de onderwijsinstelling door PvB-beoordelaar Atletiekunie
(bijwonen examen/PvB onderwijsinstelling, inzien portfolio kandidaat.
Stap 3: Toekennen erkenning
Stap 3: Jaarlijkse steekproef op 1 portfolio van een cursist
Stap 4: Jaarlijkse evaluatie over procedure en uitvoering
Stap 5: Meldingsplicht beide partijen bij wijzigingen profielen en toetsdocumenten
Stap 6: Na
4
jaar,
nieuwe
vergelijking
van
profielen
en
toetsdocumenten.
Bij goedkeuring verlengen erkenning

2. Stappenplan Toetsing door Atletiekunie
Stap 1: Vergelijken van de profielen en Toetsdocumenten
Stap 2: Inhoud opleiding vergelijken met competenties Toetsdocumenten
Stap 3: Beoordelen van docent van opleidingsinstituut, met eventueel opleidingsplan
Stap 4: Koppelen diploma Atletiekunie(PvB’s)
Stap 5: Opstellen werkprocedure opleiding/toetsing (maken van prijsafspraken)
e
Stap 6: Na 1 opleiding evalueren proces evt. aanpassen
Stap 7: Jaarlijks herhalen van examinering en evalueren proces
Stap 8: Na 4 jaar, opnieuw opstarten van de procedure
3. Stappenplan inkopen opleiding door Atletiekunie
Stap 1: Bepalen profielen trainers?
Stap 2: Koppelen opleiding/opleider
Stap 3: Welke faciliteiten heeft het opleidingsinstituut beschikbaar
Stap 4: Opstellen voorstel opleiding inclusief prijsopgaaf en beschrijving van verantwoordelijkheden
bond, opleidingsinstituut en opleider
e
Stap 5: Na 1 opleiding evalueren proces evt. aanpassen
Stap 6: Jaarlijks evalueren proces
Stap 7: Na 4j aar, opnieuw opstarten van de procedure
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