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OPLEIDINGSOVEREENKOMST
Hogere Bondsopleiding Instructeur niveau 2 of 3
De ondergetekenden:
I.

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Almeerse Reddings Brigade, statutair gevestigd te
Almere, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw P.D. van den Hoek-Werkman
(voorzitter), nader te noemen ‘ARB’

en
II.

De heer/mevrouw <NAAM incl. voorletter(s)>, wonende aan de/ het <adres>, te <woonplaats>,
nader te noemen ‘de cursist’

Partijen onder I en II gezamenlijk te noemen ‘partijen’
nemen in aanmerking dat:
A. ARB als doel heeft het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het
woord, in welk kader ARB haar leden dit leert te voorkomen en te bestrijden door onder andere het
geven van lessen en het (mede/ mede laten) verzorgen van opleidingen;
B. diverse leden van ARB geschoold instructeur niveau 2 of 3 zijn en daartoe een opleiding genoten en
afgrond hebben welke door Reddingsbrigade Nederland (KNBRD) (mede) gefaciliteerd en erkend is;
C. diverse leden van ARB als leercoach of praktijkbegeleider gespecialiseerd zijn in het opleiden van leden
tot instructeur niveau 2 of 3, danwel het begeleiden van leden in het opleidingstraject;
D. de cursist verzocht heeft om bij ARB het opleidingstraject tot instructeur niveau 2 of 3 te gaan volgen,
en dat ARB dit verzoek gehonoreerd heeft;
verklaren hierbij een opleidingsovereenkomst te zijn aangegaan op de navolgende voorwaarden:
Artikel 1:
De verhouding tussen partijen is er geen in de zin van Artikel 7:610 BW (“arbeidsovereenkomst”, “loon”),
maar slechts de verhouding tussen een vereniging en een lid waarbij het lid trainingen en lessen wil gaan
geven waarvoor het noodzakelijk is om te beschikking over een door Reddingsbrigade Nederland erkende
opleiding.
Artikel 2:
1. ARB verbindt en verplicht zich om, mede in samenspraak met Reddingsbrigade Nederland,
afdoende opleidingsfaciliteiten ter beschikking te stellen aan de cursist zodat deze het
opleidingstraject binnen drie jaar na de door Reddingsbrigade Nederland bepaalde startdatum kan
afronden.
2. Onder opleidingsfaciliteiten moet verstaan worden onder andere, doch niet limitatief: een
praktijkbegeleider, een leercoach, voldoende mogelijkheden om onder toezicht zelfstandig lessen te
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geven, met andere gediplomeerde instructeurs mee te lopen tijdens de lessen, gebruik maken van
materialen etc.
Artikel 3:
De cursist verbindt en verplicht zich om het opleidingstraject tot instructeur niveau 2 of 3 binnen drie
jaar (althans de door Reddingsbrigade Nederland voorgeschreven maximale termijn) na de startdatum
van het opleidingstraject geheel en met goed resultaat af te ronden en houdt zich daarbij aan een
aantal afspraken:
i.
Maandelijks terugkoppeling aan de praktijkbegeleider en leercoach over het verloop van de
opleiding.
ii.
Indien een doel uit het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) niet wordt gehaald, wordt hier
vroegtijdig over gecommuniceerd naar de praktijkbegeleider en leercoach.
Artikel 4:
1. De kosten verbonden aan het opleidingstraject tot instructeur niveau 2 of 3 worden gedeeltelijk
gedragen door de cursist. Onder deze kosten moeten in ieder geval verstaan worden: kosten van te
volgen workshops en reiskosten;
2. De ARB neemt de kosten voor de Proeven van Bekwaamheid, het inschrijfgeld bij Reddingsbrigade
Nederland en het cursusboek voor haar rekening.
3. Voor de inzet van de praktijkbegeleider en/of leercoach is, behoudens artikel 5 lid 2 van deze
overeenkomst, geen vergoeding verschuldigd;
4. Indien de cursist na het afronden van het opleidingstraject gedurende een periode van drie jaren
minimaal 2 (les)uur per week les blijft geven bij ARB, behoeft de cursist de in artikel 4 lid 2
benoemde kosten niet terug te betalen aan de ARB.
Artikel 5:
1. De cursist verbindt en verplicht zich om gedurende het opleidingstraject en in een periode van drie
jaren na afronding van het opleidingstraject les te geven bij ARB, tenzij het bestuur anders bepaalt.
2. Indien de cursist in strijd handelt met hetgeen bepaald is in artikel 1 en/of artikel 5 lid 1 van deze
overeenkomst, is ARB gerechtigd om bij de cursist een redelijke vergoeding in rekening te brengen
voor de werkzaamheden van de praktijkbegeleider, leercoach of ter beschikking gestelde
opleidingsfaciliteiten.
Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud te Almere op <datum>.
namens ARB,
mevrouw P.D. van den Hoek-Werkman (voorzitter)

Cursist,
<de heer/ mevrouw NAAM incl. voorletter(s)>

ARB_Opleidingsovereenkomst-HBO-instructeur.docx versie 12 mrt ‘15

Clubhuis :

Sluiskade 23-25

postadres:

Postbus 50286

KvK-nummer:

40061527

telefoon 036-5314906
1353 BT Almere
1305 AG Almere
bankrekeningnr.: NL08 INGB 0004 9888 77
Lid van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen / Reddingsbrigade Nederland

