Opleiding Experts en Leercoaches en PVB beoordelaars
De afgelopen jaren heeft de volleybalacademie haar opleiders steeds opgeleid om de techniek-opleiding
voor haar te verzorgen. Dit was altijd gebaseerd op de hoeveelheid cursussen die werden georganiseerd en
het aantal opleiders dat daarvoor nodig was. De laatste jaren waren er steeds genoeg experts en
leercoaches die zich wilden inzetten, maar was vooral het tekort aan PvB-beoordelaars zichtbaar aanwezig.
Omdat wij onze techniekopleidingen hebben uitbesteed aan ondernemers, zetten wij zelf geen experts en
leercoaches meer in. Hiermee is voor de Nevobo de directe vraag om experts en leercoaches op te leiden
verdwenen. Deze opleiders (door nevobo opgeleid) kunnen vanaf nu via de ondernemers worden ingezet.
Wanneer de ondernemers ervaren dat ze te weinig mankracht hebben om hun opleidingen weg te zetten
of een nieuwe opleider willen opleiden, dan kan dat voortaan via een maatwerkopleiding.
De kosten van deze maatwerkopleiding zijn voor de aanvrager. De PvB-beoordelaars zullen wel nog door
ons worden opgeleid in groepen, mits dit noodzakelijk is om het aantal deelnemers te kunnen blijven
beoordelen. Indien hiervan sprake is, zullen de kosten door de Nevobo worden gedragen. De Nevobo is
immers in dit geval de aanvrager.
Het individuele traject voor een expert, leercoach of PVB beoordelaar ziet er als volgt uit:
➢ 1 De aspirant-opleider meldt zich via het aanmeldformulier bij de Volleybalacademie met hierbij
een intentieverklaring dat hij/zij bij een ondernemer aan de slag gaat.
➢ 2 De volleybalacademie zoekt een opleideropleider voor een intakegesprek
➢ 3 De opleider en de aspirant-opleider plannen samen een intakegesprek en bespreken hoe het
leertraject voor de aspirant-opleider er uit gaat zien. Dit intakegesprek duurt ongeveer een uur
/anderhalf uur en kost de aspirant-opleider € 80,-.
4 Uit het intakegesprek rolt een overeenkomst waarin de opleider en de aspirant- opleider hebben
afgesproken hoe het traject er uit ziet (qua workshops ASK en qua begeleidingsuren opleider) en
hoeveel dat de aspirant-opleider gaat kosten. De aspirant-opleider kan dit bedrag betalen in
maximaal 4 termijnen. De kosten per uur begeleiding zijn €50. Workshops van de ASK kosten per
stuk €60. De inschrijving en betaling van deze workshops worden door de aspirant-opleider zelf
geregeld.
➢ 5 De aspirant-opleider en opleider houden contact over de voortgang van het leertraject zoals
afgesproken.
➢ 6 De aspirant doet de PvB’s zoals afgesproken met de opleider. Hiervoor betaalt de aspirantopleider de uren die de opleider nodig heeft de PvB af te nemen plus een kleine opslag voor
administratiekosten en registratie. Voor de PvB-Expert betaalt de aspirant-opleider €230 en voor de
PvB-Leercoach betaalt de aspirant-opleider €130.
➢ 7 Na het slagen voor de PvB’s mag de opleider aan de slag (blijven) voor de ondernemers in de rol
waarvoor de PvB is afgenomen.
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