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Scholingen & verenigingstrajecten 

 

Wat leuk dat je interesse hebt in het organiseren van een scholing of het aanvragen van een 

verenigingstraject! NOC*NSF Academie voor Sportkader noemt dit een incompany aangezien het een 

maatwerkprogramma voor een besloten groep betreft.  

 

Naast de incompany scholingen is er het open lijn aanbod. Dit zijn scholingen die per jaar worden 

ingepland en opengesteld voor vrije inschrijving via onze website. 

 

Het organiseren van een incompany scholing heeft een aantal voordelen:  

 Het programma kan aangepast worden naar de behoefte van de aanvrager; 

 Het is een kans om samen te werken met andere sportclubs en/of organisaties; 

 De praktijkvoorbeelden kunnen sport specifiek zijn;   

 Deelnemers hebben de kans om te netwerken;  

 De organiserende partij bepaalt wie er deelnemen.  

 

Mogelijke overwegingen om deelnemers te verwijzen naar het open lijn aanbod: 

 Deelnemers bepalen zelf voor welke datum en/of locatie ze zich inschrijven;  

 De deelnemers leren anderen kennen en kunnen hiervan leren. 

 

Meer informatie over het aanbod van de NOC*NSF Academie voor Sportkader is te vinden op de 

website (www.academievoorsportkader.nl). Er kan contact worden opgenomen door een e-mail te 

sturen naar opleidingen@nocnsf.nl.   

http://www.academievoorsportkader.nl/
mailto:opleidingen@nocnsf.nl


  

Proces 

Stap 1 Voorbereiding 

De organiserende partij kiest een scholing (het complete aanbod is de vinden op 

www.academievoorsportkader.nl).   

 

Inventariseer op welke avonden/dagen er de meeste animo is en stel een datum vast.  

Adviestijden: 

ochtend 10.00 tot 13.00 uur 

middag  14.00 tot 17.00 uur 

avond   19.00 tot 22.00 uur 

 

Zorg dat er een geschikte ruimte is. Voor onze scholingen houden wij de volgende specificaties aan.  

Vergaderruimte; 

 De ruimte is groot genoeg voor 20 deelnemers en een docent 

 Opstelling van stoelen en tafels in een U-vorm 

 Beamer en projectiescherm zijn aanwezig 

 Flipover/schoolbord aanwezig met stiften/krijt 

 Wi-Fi en geluidsboxen die op de laptop van de docent aangesloten kunnen worden 

Gymzaal; 

 Basissportmateriaal zoals banken om op te zitten, matjes, ballen en dergelijke 

 Flip-over of schoolbord met stiften/krijt 

 

Stap 2 Aanvragen 

Vul het aanvraagformulier in en verstuur dit naar opleidingen@nocnsf.nl. Binnen 5 werkdagen wordt 

er contact opgenomen.  

 

Stap 3 Inschrijven  

De NOC*NSF Academie voor Sportkader stuurt een besloten inschrijflink toe. Deze gaat naar een 

inschrijfformulier, alle deelnemers moeten deze invullen. De organiserende partij verspreidt deze link 

onder degene die zij willen laten deelnemen aan de scholing. De NOC*NSF Academie voor Sportkader 

verzendt de bevestigingen na inschrijving en eventuele annuleringen. Daarnaast zorgt de NOC*NSF 

Academie voor Sportkader voor een ervaren docent die een interessante scholing verzorgt.  

 

De aanvrager zorgt voor minimaal 12 deelnemers. Dit gebeurt door het promoten van de (bij)scholing 

binnen het eigen netwerk en het verspreiden van de inschrijflink.  

 

Stap 4 De (bij)scholing 

De docent is ruim voor aanvang van de scholing aanwezig. De organiserende partij vangt de docent 

op en wijst hem of haar de weg.    

 

Stap 5 Na de (bij)scholing 

NOC*NSF Academie voor Sportkader stuurt de deelnemers de evaluatie van de (bij)scholing. 

Deelnemers ontvangen bij de meeste (bij)scholingen een bewijs van deelname of certificaat. Deze 

worden digitaal door NOC*NSF Academie voor Sportkader of de betreffende sportbond verzonden. 

Natuurlijk horen we na de (bij)scholing ook graag van de organiserende partij hoe het hele traject is 

ervaren.  

 

 

 

 

http://www.academievoorsportkader.nl/
mailto:opleidingen@nocnsf.nl


  

Tarieven 

 

 

 

 

 

(Bij)scholing/Verenigingstraject**** Aantal dagdelen 

Kosten 

Open lijn 

2018 

Incompany 

2018 

Trainers/Coaches    

Inzicht in trainer-sporter-interactie 2 € 80,- € 360,- 

Themagericht trainen en coachen van 6- tot 12- jarigen* 3 € 110,- € 540,- 

Themagericht trainen en coachen van pubers* 3 € 110,- € 540,- 

Trainen en coachen van jeugd gericht op een gezonde leefstijl 2 € 115,- € 1200,- 

Trainen en coachen van jongeren met autisme 1 € 50,- € 180,- 

Sporters met gedragsproblematiek 2 € 80,- € 360,- 

Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag  1 € 50,- € 180,- 

Stay cool under pressure 2 € 80,- € 360,- 

Praktijkbegeleider 2 € 115,- € 1200 

4 inzichten over trainerschap 1 € 50,-  € 180,- 

Omgaan met sportongevallen en blessures 3 € 175,- 
€ 1600,-/     

€ 2000,-** 

Sporters met een verstandelijke beperking 1 € 85,- € 850,- 

Sporters met een visuele beperking* 1 € 85,- € 850,-  

Sporters met een auditieve/communicatieve beperking* 1 € 85,- € 850,- 

Coach de coach (bijscholing) 3 € 50,- € 180,- 

Vertrouwenscontactpersoon 2 € 200,- 
€1500,-

/€2300*** 

Advies op sporttechnisch beleid 1 € 85,- € 850,- 

Trainen en coachen van jeugd gericht op een gezonde leefstijl  2 € 115,- €1200,- 

Sportiviteit & Respect; Nog effectiever opleiden 2 € 80,- € 360,- 

Verenigingstrajecten    

Sportief Coachen - - € 500,- 

Coach de coach (verenigingstraject)  - - € 300,- 

Sportief besturen - - € 180,- 

Lang leve de Sportouder 1 - € 180,- 

Verantwoord alcoholgebruik binnen de sport(vereniging) 1 Gratis Gratis 

Sport voor iedereen 2 - Gratis 

Bestuurders    

Modern besturen 6 - € 5500,- 

4 Inzichten voor bestuurders 1 € 50 € 180 

Creatief Besturen 1 € 100,-  € 1200,- 

Scoren met social media 1 € 100,-  € 1200,- 

De kansen van 50+ sport 1 € 100,-  € 1200,- 

Nieuwe inkomsten voor verenigingen (sponsoring en 

crowdfunding) 
1 € 100,-  € 1200,- 

Welkom op de club! 1 € 100,-  € 1200,- 

Binden en behouden van jeugd  1 € 100,-  € 1200,- 

http://www.academievoorsportkader.nl/cms/showpage.aspx?id=15250
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/themagerichttrainenencoachenvan6tot12-jarigen
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/themagerichttrainenencoachenvanpubers
https://www.academievoorsportkader.nl/trainen-en-coachen-van-jeugd-gericht-op-een-gezonde-leefstijl
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/trainenencoachenvanjongerenmetautisme
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/sportersmetgedragsproblematiek
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/herkennenenvoorkomenvanseksueleintimidatie
https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/weerbaarheidvoortrainersencoaches#1
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/praktijkbegeleidersindesport
http://www.academievoorsportkader.nl/cms/showpage.aspx?id=22696
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/sportongevallen
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/sportersmeteenverstandelijkebeperking#1
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/sportersmeteenvisuelebeperking
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholing/sportersmeteenauditievecommunicatievebeperking
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/coachdecoach
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/cursus-vertrouwens-contact-personen
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen-en-verenigingstrajceten/voor-trainer/coaches/advies-op-sporttechnisch-beleid
https://www.academievoorsportkader.nl/trainen-en-coachen-van-jeugd-gericht-op-een-gezonde-leefstijl
https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholing/nogeffectieveropleiden
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholing/sportiefbesturen
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/lang-leve-de-sportouder
https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholing/verantwoord-alcoholgebruik-binnen-de-sportvereniging
https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholing/sport-voor-iedereen#1
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/modern-besturen
https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen-en-verenigingstrajceten/voor-bestuurders/4-inzichten-voor-bestuurders
https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen-en-verenigingstrajceten/voor-bestuurders/help-ik-zoek-vrijwilligers
https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen-en-verenigingstrajceten/voor-bestuurders/themabijeenkomst-scoren-met-social-media
https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen-en-verenigingstrajceten/voor-bestuurders/workshop-kansen-van-50plussport-en-samenwerking
https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen-en-verenigingstrajceten/voor-bestuurders/welkom-op-de-club
https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen-en-verenigingstrajceten/voor-bestuurders/binden-en-behouden-van-jeugd


  

 

 

 

 

 
* Deze (bij)scholingen vinden (deels) plaats in een gymzaal (de overige (bij)scholingen vinden plaats in een 

vergaderruimte).  

** Tot en met 12 personen: 1600 euro. Van 13 tot en met 18 personen: 2000 euro  

*** Tot en met 12 personen: 1500 euro. Van 13 tot en met 18 personen: 2300 euro 

****Op deze scholingen zijn de algemene voorwaarden voor incompany scholingen van toepassing  

  

Scholing/Verenigingstraject**** Aantal dagdelen 

Kosten 

Open lijn 

2018 

Incompany 

2018 

Arbitrage    

Weerbaarheid voor arbitrage 1 € 50,- € 180,- 

Opleiding Scheidsrechterscoach 3        € 65,- € 300,- 

Sportiviteit & respect; nog effectiever opleiden (uitsluitend voor 

sportbonden) 
2 € 80,- € 360,- 

Opleiding voor opleiders (uitsluitend voor sportbonden)       

1. Expert  2 € 135,- € 1400,- 

2. Leercoach 2 € 135,- € 1400,- 

3. PvB-beoordelaar  2 € 135,- € 1400,- 

4. Visie op leren, opleiden en toetsen 1 Maatwerk Maatwerk 

5. Praktijkbeoordeling 1 Maatwerk Maatwerk 

6. Portfoliobeoordeling 1 Maatwerk Maatwerk 

7. Intake- en adviesgesprekken 1 Maatwerk Maatwerk 

8. Begeleidingsgesprekken 1 Maatwerk Maatwerk 

9. Intervisiegesprekken 1 Maatwerk Maatwerk 

http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholing/weerbaarheidvoorarbitrage
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholing/basisopleidingscheidsrechterscoach
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholing/nogeffectieveropleiden
https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen-en-verenigingstrajceten/voor-opleiders/expert
https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen-en-verenigingstrajceten/voor-opleiders/leercoach
https://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen-en-verenigingstrajceten/voor-opleiders/pvb-beoordelaar
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/visieoplerenopleidenentoetsen
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholing/praktijkbeoordeling
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholing/portfoliobeoordeling
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholing/intakeenadviesgesprekken
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholing/begeleidingsgesprekken
http://www.academievoorsportkader.nl/bijscholing/intervisiegsprekken


  

Algemene voorwaarden NOC*NSF ACADEMIE VOOR SPORTKADER 

Incompany Opleidingsactiviteiten 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
 

1. NOC*NSF:                

 

2. NOC*NSF ACADEMIE 

VOOR SPORTKADER: 

De verenging Nederlandse Olympisch Comité* Nederlandse Sport 

Federatie. 

NOC*NSF Academie voor Sportkader, een onderdeel van de afdeling 

Sportparticipatie van NOC*NSF. 

3. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met 

betrekking tot deelname aan een In Company Opleiding is gesloten.  

4. Deelnemer 

 

5. Opleidingsactiviteit: 

De natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de In Company 

Opleiding.  

Opleidingen, modulen, cursussen, workshops, trainingen, 

bijscholingen, etc. welke door of vanwege NOC*NSF ACADEMIE VOOR 

SPORTKADER worden verzorgd. 

6. De startdatum: De startdatum: De eerste bijeenkomst van een opleidingsactiviteit, 

waarvan de datum bij de inschrijfbevestiging aan de deelnemer is 

medegedeeld. 

7. De Proeve van 

Bekwaamheid: 

 

8. Het certificaat: 

 

9. Sportbond: 

Afsluitende toetsing in een realistische context, waarmee wordt 

vastgesteld of de Deelnemer de beroepskwalificaties in voldoende 

mate beheerst en geïntegreerd weet toe te passen.  

Schriftelijk bewijs dat een deelnemer ontvangt wanneer hij de Proeve 

van Bekwaamheid positief heeft afgelegd.  

De bij NOC*NSF aangesloten landelijke sportorganisatie(s) in de 

verschillende takken van sport. 

10. Incompany opleiding Opleidingsactiviteit die alleen wordt opengesteld voor deelnemers                               

aangewezen door Opdrachtgever. 

   

Artikel 2 Toepasselijkheid 
 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van, opdrachten 

aan en overeenkomsten met NOC*NSF ACADEMIE VOOR SPORTKADER betreffende deelname aan 

een In Company (bij)scholing. 

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk na schriftelijke bevestiging 

daarvan door NOC*NSF ACADEMIE VOOR SPORTKADER. 

3. Eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn uitgesloten. 

 

Artikel 3 Opdracht en totstandkoming van de overeenkomst 
 

1. Op een aanvraag van Opdrachtgever voor een In Company Opleiding volgt een offerte van 

NOC*NSF ACADEMIE VOOR SPORTKADER. 

2. De overeenkomst met betrekking tot de Incompany Opleiding tussen NOC*NSF ACADEMIE VOOR 

SPORTKADER en Opdrachtgever komt tot stand indien Opdrachtgever de offerte van NOC*NSF 

ACADEMIE VOOR SPORTKADER heeft aanvaard.  

 

Artikel 4 Prijzen incompany opleidingsactiviteiten 
 

1. De prijs voor de In Company Opleiding staat vermeld in de offerte. NOC*NSF ACADEMIE VOOR 

SPORTKADER is slechts gedurende de geldigheidsduur van de offerte gebonden aan die prijs.  

2. De in de offerte opgenomen prijs is vrijgesteld van omzetbelasting en inclusief studiemateriaal 

(tenzij anders vermeld), doch exclusief eventueel examengeld.  



  

3. Tenzij anders overeengekomen zorgt Opdrachtgever voor een geschikte lesruimte met toebehoren, 

zoals een beamer, flip-over of white board. Opdrachtgever zorgt op verzoek van NOC*NSF 

ACADEMIE VOOR SPORTKADER  voor aanvullende hulpmiddelen, zoals een TV of videoapparatuur.  

 

Artikel 5 Betaling en incassokosten 
 

1. NOC*NSF ACADEMIE VOOR SPORTKADER brengt het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag 

voor de In Company Opleiding in rekening door middel van een factuur. Betaling door 

Opdrachtnemer dient binnen 28 dagen na factuurdatum plaats te vinden.  

2. Bij niet of niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer is vanaf 

het moment dat hij in verzuim is de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. 

3. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het NOC*NSF ACADEMIE VOOR SPORTKADER vrij de 

vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen zowel alle gerechtelijke als 

buitengerechtelijke kosten ten laste van Opdrachtgever. Daaronder zijn in ieder geval begrepen de 

kosten van incassobureaus, advocaten en deurwaarders. 

4. NOC*NSF ACADEMIE VOOR SPORTKADER mag besluiten Opleidingsactiviteiten waarvan 

Opdrachtgever niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen heeft voldaan, te schorsen. In 

dat geval blijft zonder uitzondering het verschuldigde bedrag in zijn geheel opeisbaar. 

 

Artikel 6 Annulering en/of verplaatsing door opdrachtgever 
 

1. Indien de opleidingsactiviteit door Opdrachtgever wordt geannuleerd geldt de volgende 

annuleringsregeling: 

a. Annulering en/of verplaatsing van een Opleidingsactiviteit kan uitsluitend geschieden via een e-

mail op het volgende e-mailadres: opleidingen@nocnsf.nl; 

b. Annulering en/of verplaatsing tot 14 dagen voor de startdatum van de Opleidingsactiviteit is 

kosteloos;  

c. Bij annulering binnen 14 dagen voor  de startdatum worden alle door NOC*NSF ACADEMIE 

VOOR SPORTKADER gemaakte kosten, zoals administratiekosten, eventuele materiaalkosten, 

kosten van de workshop(s), eventuele kosten van een adviesgesprek dan wel 

leercoachbegeleiding en reserveringskosten in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen 14 

dagen voor de startdatum van de Opleidingsactiviteit behoudt NOC*NSF ACADEMIE VOOR 

SPORTKADER zich het recht voor om daarmee gemoeide extra kosten aan Opdrachtgever in 

rekening brengen. 

 

Artikel 7 Tussentijdse beëindiging door opdrachtgever 
 

1. Opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging door 

Opdrachtgever leidt niet tot restitutie van het cursusgeld (al dan niet inclusief materiaalkosten) 

of het vervallen van de betaalplicht daarvan. 

 

2. Tussentijdse beëindiging van de Opleidingsactiviteit kan uitsluitend via het e-mailadres als 

vermeld in artikel 6 lid 1 sub a worden gemeld. 

 

 
Artikel 8 Annulering door NOC*NSF ACADEMIE VOOR SPORTKADER 
 

1. NOC*NSF ACADEMIE VOOR SPORTKADER is gerechtigd tot twee werkdagen voor de startdatum een 

Opleidingsactiviteit te annuleren, indien daartoe voor NOC*NSF ACADEMIE VOOR SPORTKADER 

voldoende gegronde reden aanwezig is. Opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte 

gesteld.  

 

 

Artikel 9 Certificaat/bewijs van deelname 

mailto:opleidingen@nocnsf.nl


  

 

1. Indien een Opleidingsactiviteit afgesloten wordt met het toetsen van de Proeve(n) van 

Bekwaamheid, leidt dit bij een positieve beoordeling tot een certificaat voor de deelnemers. 

2. In andere gevallen dan hiervoor bedoeld levert deelname aan één van de opleidingsactiviteiten en 

het maken van de bijbehorende (huiswerk)opdrachten geen kwalificering op binnen de 

Kwalificatiestructuur Sport (KSS), maar draagt het bij aan de (door)ontwikkeling van competenties uit 

de KSS en levert het een bewijs van deelname op. 

3. Deelname aan één van de opleidingsactiviteiten kan licentiepunten of andere voordelen opleveren 

vanuit de betreffende sportbond. Iedere sportbond is autonoom en bepaalt zelf welke waarde ze 

toekent aan de opleidingsactiviteiten van NOC*NSF ACADEMIE VOOR SPORTKADER.  

 

Artikel 11 Intellectuele eigendom 
 

1. Het auteursrecht op het  door NOC*NSF ACADEMIE VOOR SPORTKADER verstrekte studiemateriaal 

berust bij NOC*NSF ACADEMIE VOOR SPORTKADER. 

2. Niets uit het studiemateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van NOC*NSF ACADEMIE VOOR SPORTKADER. 

3. Opdrachtgever is niet gerechtigd het materiaal als bedoeld in lid 1 op enigerlei wijze aan derden af 

te staan of in gebruik te geven. 

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 
 

1. NOC*NSF ACADEMIE VOOR SPORTKADER spant zich in de In Company Opleiding naar beste inzicht 

en vermogen te verzorgen. 

2. NOC*NSF ACADEMIE VOOR SPORTKADER sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor welke 

schade dan ook, die ontstaan is door of verband houdt met de Opleidingsactiviteit van NOC*NSF 

ACADEMIE VOOR SPORTKADER of annulering hiervan, tenzij er sprake is van opzet van grove schuld 

aan de zijde van NOC*NSF ACADEMIE VOOR SPORTKADER.  

3. NOC*NSF ACADEMIE VOOR SPORTKADER is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder 

begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade voor bedrijfsstagnatie. 

4. Indien NOC*NSF ACADEMIE VOOR SPORTKADER op enig moment, ondanks het bepaalde in dit 

artikel, wel aansprakelijk kan worden gehouden voor enigerlei schade dan zal deze beperkt zijn tot 

maximaal het factuurbedrag. 

 

Artikel 13 Persoonsregistratie 
 

1. De gegevens van de deelnemer als opgegeven op het inschrijfformulier worden geregistreerd en 

opgenomen in een digitaal bestand bij NOC*NSF ACADEMIE VOOR SPORTKADER.  

2. De in het vorige lid bedoelde gegevens worden, met uitzondering van de betreffende sportbond, 

niet ter beschikking gesteld aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

deelnemer. 

 

Artikel 14 Overige bepalingen 
 

1. Op alle offertes, aanbiedingen e.d. van NOC*NSF ACADEMIE VOOR SPORTKADER en alle 

overeenkomsten tussen NOC*NSF ACADEMIE VOOR SPORTKADER en Opdrachtgever is Nederlands 

recht van toepassing.  

2. Eventuele geschillen zullen indien mogelijk in eerste instantie via mediation worden beslecht. 

3. Indien mediation niet leidt tot het gewenste resultaat kan het geschil worden voorgelegd aan de  

bevoegde rechter te Arnhem. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 


