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Introductie
Deze begroting is opgesteld naar aanleiding van de gevoerde discussie en gemelde ideeën tijdens de
presentatie van de opleidingsplannen op zaterdag 28-1-2017.
Pilot
Het doel van de pilot is niet alleen cursisten te toetsen op niveau 2, maar tevens ook het toetsingsproces te
evalueren. Dat betekent dat elke cursist tijdens de pilot door twee beoordelaren getoetst wordt.Op deze
manier kunnen, tijden het toets proces, de criteria op hun waarde beoordeeld worden. Voor de pilot betekent
dat een beperkte capaciteit (4 cursisten per dag), aangezien er ook tijd ingeruimd zal moeten worden voor
evaluatie en intervisie door de beoordelaren.
De opzet
De pilot bestaat uit twee delen. Een cursusdag waarin de cursisten voor instructeur niveau 2 workshop(s)
volgen om hen voor te bereiden op hun taak als assistent instructeur. Op een later tijdstip volgt er een
toetsingsmoment. Het idee is om dit toetsingsmoment te combineren met een weekend waarin
zwaardvechters workshops kunnen volgen om aan hun eigen vaardigheid te werken. Het voorstel is om elke
dag open te stellen voor 12 zwaardvechters, die dan aan 4 workshops deelnemen, waarbij de cursisten voor de
niveau 2 opleiding telkens een deel van de workshops verzorgen en daarbij dan tegelijkertijd getoetst zullen
worden. De beoordelaren zullen dan als team, op beide dagen in dat weekend, 4 examens afnemen. In totaal
kunnen er dan 8 cursisten beoordeeld worden.
Begroting
Uitgaven
Omschrijving

Aantal

Kosten

Totaal

expert (1 dag)

2

€ 200,00

€ 400,00

Reiskosten, per expert per dag
Totaal OD

2

€ 40,00

€ 80,00

Opleidingsdagen (NIET verplicht)
Workshop niveau 2

€ 480,00

Toetsdag (verplicht)
Beoordelaar

2

€ 200,00

€ 400,00

Reiskosten, per beoordelaar per dag

4

€ 40,00

€ 160,00

Diploma

8

€ 15,00

€ 120,00
€ 680,00

Totaal TD
Eenmalige kosten
Ontwerpen toetsformulier

2

€ 40,00

€ 80,00

Ontwerpen LVF (lesvoorbereidingsformulier)
Totaal EK

5

€ 40,00

€ 200,00
€ 280,00

Eenmalige kosten (optioneel)
Toetsplan

6

€ 40,00

€ 240,00

Achtergrondliteratuur

80

€ 40,00

€ 3.200,00

Totaal EKO

€ 3440,00
€ 840,00

Totaal verplicht excl optioneel
Totaal verplicht incl optioneel
Totaal met opleidingsdag excl optioneel

€ 4.400,00
€ 1.440,00
€ 4.880,00

Totaal met opleidingsdag incl optioneel

Inkomsten
Deelnemers
Totaal verplicht excl optioneel
Inschrijfgeld cursist

Aantal

Kosten

Totaal

8

€

105.00

€ 840,00

Inschrijfgeld cursist

8

€

180.00

€ 1.440,00

Totaal met opleidingsdag incl optioneel*
Inschrijfgeld cursist

8

€

122.00

€

Aantal keren cursus gegeven**

5

€

976.00

€ 4,880.00
€ 4.880,00

Inschrijfgeld cursist

8

€

110.00

€

Aantal keren cursus gegeven**

5

€

880.00

€ 4,400.00
€ 4,400.00

Totaal met opleidingsdag excl optioneel

976.00

Totaal verplicht incl optioneel*
880.00

*investeringen die gedaan dienen te worden voor een periode van 5 jaar.
**De totaal inschrijfkosten x 5

Aanvullende opmerkingen










Vanuit de veiligheidscommissie zijn Jasper Olthof en Michael Snijders toegewezen als opleider en
beoordelaar voor de pilot. Zij zijn ervaren en erkende opleiders, leercoaches en beoordelaren bij
respectievelijk het CWO en de Atletiekunie. Beide bonden volgen de KSS-structuur van het NOC-NSF,
hetzelfde kader waarbinnen ook de HEMA-bond haar opleidingen wil opzetten.
De Eenmalige kosten (toetsformulier en LVF) zijn kosten die eenmalig gemaakt dienen te worden om
de betreffende formulieren te ontwerpen. Deze zijn essentieel voor het kunnen verzorgen van
opleiding en een correcte toetsing.
De Eenmalige kosten (optioneel) zijn bedoeld om aan te geven wat het schrijven van ondersteunend
cursusmateriaal ongeveer gaat kosten. Dit materiaal is niet essentieel voor het geven van de
workshops, omdat de huidige opleiders deze leegte kunnen opvullen met hun eigen kennis en ervaring
tijdens het geven van de workshops. Maar voor het ontwikkelen van een toolkit die aan de
verenigingen verstrekt kan worden zodat hun niveau 3 instructeurs deze opleiding zelfstandig kunnen
gaan verzorgen is dit materiaal wel essentieel.
Om de Eenmalige kosten (optioneel) terug te verdienen zijn wij er van uit gegaan dan elk jaar 8
mensen de opleiding volgen voor 5 jaar lang.
Na de pilot kan toetsing bij reguliere opleidingen mogelijk volstaan met een enkele beoordelaar.
Alle kosten zijn bruto (dus incl. BTW). De opleiders/beoordelaren dienen zelf op de juiste wijze hun
vergoeding aan de belastingdienst op te geven. (Inkomsten uit derden, inkomsten als zzp-er,
inkomsten als zzp-er met CRKBO registratie). De vergoedingen vallen buiten de regels van
vrijwilligersvergoedingen en kunnen dus niet als dusdanig te boek staan. Dat betekent dat zzp-ers een

factuur sturen, en dat in de andere gevallen er een declaratie ingediend zal moeten worden, liefst via
een declaratieformulier van de bond.

