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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN SPORTBOND EN
ONDERWIJSINSTELLING INZAKE HET OPLEIDEN VAN SPORTLEIDERS
(inzake sporttechnische opleidingen in het kader van contractonderwijs)
Partijen:
1. De vereniging (sportbond), in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <
hierna te noemen “Sportbond”
2. Opleidingsinstelling, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <
hierna te noemen “Onderwijsinstelling”

>,

>,

In aanmerking nemende dat:
a. sprake is van gezamenlijk belang bij het opleiden tot werknemers en
vrijwilligers in de sport met de ambitie te komen tot competente trainercoaches voor alle sporters.
b. sportbond en onderwijsinstelling zich conformeren aan landelijk gemaakte
afspraken tussen onderwijs en sport; deze afspraken zijn bevestigd in het
achterbanberaad Sport en bewegen (onderwijs) en het directeurenoverleg
(sportbonden)
c. partijen gebonden zijn aan de voor ieder van toepassing zijnde al dan niet
wettelijke regelgeving, waaronder:
- voor de onderwijsinstellingen: de regelgeving van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de beleidskaders van het
Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) waar het instituut deel van
uitmaakt
- voor de sportbonden: de regelgeving van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de beleidskaders van de
betreffende sportbond
d. uit analyse is gebleken dat het Kwalificatiedossier Sport en Bewegen
inhoudelijk de kwalificatie eisen dekt van de Kwalificatiestructuur Sport
betreffende de opleiding voor sportleiders op niveau 3 en 4.
e. partijen door het aangaan van deze samenwerkingsovereenkomst nadere
afspraken willen maken over de wijze waarop opleiding en examinering van
deelnemers aan sporttechnische opleidingen plaatsvindt.

komen het volgende overeen:

Art. 1. Strekking van de overeenkomst
Lid 1
Partijen erkennen wederzijds elkaars competenties bij het opleiden van deelnemers
tot werknemers en vrijwilligers in de sport op de niveaus 3 en 4 van de
kwalificatieniveaus die worden gehanteerd in het onderwijs (WEB) en Sport
(Kwalificatiestructuur Sport). Deze erkenning heeft met name betrekking op de
kwalificaties:
• Sport- en bewegingsleider, opgenomen als Crebonummer 91390, bekend bij
sportbond als opleiding <
>
• Sport- en bewegingscoördinator, uitstroom trainer-coach, opgenomen als
Crebonummer 91404, bekend bij sportbond als opleiding <
>
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Lid 2
Op grond van de erkenning als bedoeld in lid 1 wordt door Partijen samengewerkt bij
de uitvoering van:
a. Contractonderwijs waarbij de Sportbond een (deel)opleiding voor studenten
van de Opleidingsinstelling verzorgt;
b. Contractonderwijs waarbij Onderwijsinstelling een (deel)opleiding voor
cursisten van de sportbond verzorgt;
een en ander overeenkomstig de in deze overeenkomst gemaakte afspraken.
Art. 2. Duur en einde van de overeenkomst
Lid 1
De samenwerkingsovereenkomst heeft een geldigheidsduur van één schooljaar (1
augustus- 31 juli) en wordt stilzwijgend verlengd met een periode van een jaar, tenzij
een van de partijen ten minste drie maanden voor het verstrijken van de
geldigheidsduur per aangetekend schrijven aan de andere partij meldt de
overeenkomst te willen beëindigen dan wel te willen wijzigen.
Lid 2
Indien een der partijen toerekenbaar tekort schiet in het nakomen van zijn
verplichtingen uit deze overeenkomst, is de andere partij bevoegd de overeenkomst,
na een ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Ontbinding
laat ieder recht op schadevergoeding en acties daartoe onverlet.
Art. 3. Afspraken over contractonderwijs
Lid 1
In overleg tussen Partijen kunnen door onderwijsinstelling deelnemers van de
betreffende sportbond worden opgeleid voor een kwalificatie sportleider van de
betreffende sportbond, dan wel deelnemers van betreffende onderwijsinstelling
worden opgeleid door de sportbond.
Lid 2
Voor het uitvoeren van de in lid 1 bedoelde opleidingen wordt door Partijen te allen
tijde gebruik gemaakt van voor de betreffende kwalificatie:
a. gekwalificeerde opleiders;
b. gekwalificeerde praktijkbegeleiders;
c. toetsplannen en proeven van bekwaamheid zoals deze zijn ontwikkeld op
basis van de kwalificatiestructuur Sport en/of de kwalificatiestructuur Sport en
Bewegen.
Lid 3
Partijen maken afspraken over het wederzijds gebruik van leermaterialen,
(bij)scholingen en kwalificatie van opleiders en praktijkbegeleiders.
Sportbond verstrekt aan de opleidingsinstelling de bondsdiploma’s voor deelnemers
die voldoen aan de normen die door de sportbond voor het behalen van de
betreffende diploma’s zijn gesteld. Dit kunnen diploma’s zijn op niveau 2, 3 en/of 4
van de kwalificatiestructuur sport.
Lid 4
Op basis van het verstrekte bondsdiploma kunnen deelnemers ook in aanmerking
komen voor een (trainers)licentie van de sportbond.
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Lid 5
Partijen verstrekken elkaar jaarlijks vóór 1 juli een overzicht van de deelnemers voor
wie een (deel)opleiding namens de andere partij wordt verzorgd.
Lid 6
Partijen zijn gerechtigd om bij de opleiding en het afnemen van Proeven van
bekwaamheid een waarnemer af te vaardigen.
Lid 7
Partijen maken aanvullende afspraken over de voorwaarden voor inschrijving van de
betreffende deelnemers en het betalen van deelnemersgelden.
Art. 4. Financiën
Lid 1
Indien sprake is van contractonderwijs in de zin van artikel 4 van deze
overeenkomst, wordt door de uitbestedende partij een vergoeding betaald aan de
partij die de (deel)opleiding feitelijk uitvoert ter grootte van € <………….> per
deelnemer (zie richtlijnen in bijlage 1)
Lid 2
De in lid 1 genoemde bedragen worden bepaald op basis van het aantal
deelnemers dat op 1 oktober van het betreffende jaar bij onderwijsinstelling of
sportbond is ingeschreven. Indien sprake is van opleidingen en diplomering op meer
niveaus (zie art. 1 lid 1 en art. 3 lid 3), worden bedragen per niveau bepaald.
Lid 3
Alle genoemde bedragen zijn prijspeil 2010 en worden jaarlijks gecorrigeerd op basis
van actuele bedragen.

Art. 5. Gedragscodes
Partijen conformeren zich bij de uitvoering van de in deze overeenkomst genoemde
opleidingstrajecten aan elkaars gedragscodes, zoals opgenomen in bijlage <
>

Art. 6. Toepasselijk recht en geschillen
Lid 1
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Lid 2
Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement Utrecht.
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Art. 7. Bijlagen
Bij deze overeenkomst behoren <…..> bijlagen die onverbrekelijk deel uitmaken van
deze overeenkomst.

Aldus door partijen overeen gekomen de datum <

>

te

<

Namens:

Namens:

Handtekening:

Handtekening:

Naam:

Naam:

Functie:

Functie:

>

Bijlagen:
1.
Gedragscode <naam sportbond>
2.
…………………………
3.
…………………………
4.
…………………………
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