Opleidingsvoorwaarden Wandelsporttrainers
Inschrijven en betalen
•
•
•
•

Informatie over onze trainersopleidingen en bijbehorende tarieven vind je op www.kwbn.nl
(onder Wandelsporttrainers). Hier kun je je ook online voor de opleidingen inschrijven.
Betaling geschiedt via iDeal na afronding van de onlne inschrijving. Houd hiervoor de juiste
betalingstools (reader en bankpas) bij de hand.
Zodra de betaling succesvol is afgerond, ontvang je per e-mail automatisch een inschrijfbevestiging. Uiterlijk
7 dagen voor de eerste opleidingsdag ontvang je meer informatie over de opleiding.
Neemt een bedrijf of organisatie jouw opleidingskosten voor zijn/haar rekening, dan kun je indien
noodzakelijk een factuur aanvragen via info@opleidingen.nl.

Annulering door deelnemer
Deelnemers die zich inschrijven, hebben tot 28 dagen voor de eerste opleidingsdag bedenktijd.
Wil je je inschrijving annuleren, geef dit dan door via opleidingen@kwbn.nl o.v.v. je naam, opleiding
en startdatum van de opleiding.
Tot 28 dagen voor de start van de opleiding ben je geen annuleringskosten verschuldigd. Annuleer
je later, dan brengt KWbN administratiekosten in rekening. Deze kosten bedragen:
• € 25,00 voor Begeleider wandelsport – niveau 1
• € 40,00 voor Assistent-trainer wandelsport – niveau 2
• € 70,00 voor Zelfstandig-trainer wandelsport – niveau 3
Voor alle opleidingen geldt: stop je tijdens de opleiding, dan geeft dit geen recht op terugbetaling.

Annulering door KWbN
•

•

KWbN behoudt zich het recht voor om een opleiding wegens gebrek aan het vereiste aantal
inschrijvingen te annuleren (minimaal 10 bij begeleider wandelsport; minimaal 7 bij assistent-trainer
wandelsport en minimaal 8 bij zelfstandig trainer wandelsport). Over een dergelijke annulering ontvang
je 10 dagen voor de eerste opleidingsdag bericht. Reeds betaalde opleidingsgelden worden
gerestitueerd.
Indien de opleider onverwacht is verhinderd (bijvoorbeeld bij ziekte/ongeluk), doet KWbN zijn uiterste
best om alle deelnemers tijdig te informeren. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor eventuele
(reis)kosten die door deelnemers zijn gemaakt. Bij verhindering van een opleider gaan we op zoek
naar een goed alternatief. Mochten we genoodzaakt zijn om de hele opleiding af te gelasten, dan krijg
je je opleidingsgeld teruggestort of reserveren we het in gezamenlijk overleg voor een volgende
opleiding.

Aanwezigheidsplicht
•
•

•

Voor begeleider wandelsport en assistent-trainer wandelsport geldt een 100% aanwezigheidsplicht.
Voor zelfstandig trainer wandelsport mag je maximaal één contactdag missen. Je moet dan een
aanvullende opdracht maken, die is vastgesteld door je opleider. Mis je meerdere contactdagen, dan
moet je die binnen één jaar inhalen bij een andere opleiding voor zelfstandig trainer wandelsport.
Indien de opleider je uitdrukkelijk dispensatie heeft gegeven voor het overslaan van een workshop, is
dit toegestaan. De dispensatie moet schriftelijk (ook e-mail is akkoord) zijn vastgelegd.
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Aansprakelijkheid
KWbN kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel en/of materiële schade,
opgelopen tijdens of naar aanleiding van activiteiten die, op welke manier dan ook, verband
houden met de opleiding zoals die door KWbN wordt aangeboden.

Proeve van Bekwaamheid
•

Alle documenten over de Proeve van Bekwaamheid zijn te vinden op onze website www.kwbn.nl onder
Wandelsporttrainers – Documenten. Alle documenten inzake de Proeven van Bekwaamheid zijn te vinden
op onze website www.kwbn.nl onder Wandelsporttrainers – Documenten. Als deelnemer aan de Proeven
van Bekwaamheid word je geacht van de inhoud van de documenten voor je eigen opleiding op de hoogte
te zijn.
De kosten voor de Proeve van Bekwaamheid (examen) zijn inbegrepen in de opleidingskosten, tenzij anders
vermeld.
Voor de opleiding tot begeleider wandelsport worden alle benodigde competenties afgenomen tijdens de
contactdag. Er is geen apart moment voor de Proeve van Bekwaamheid.
Voor de opleiding tot assistent-trainer wandelsport moet je de sportfolio uiterlijk drie weken na de tweede
contactdag inleveren bij je opleider. Het is mogelijk om deze termijn met nog eens zes weken te verlengen,
maar daarvoor brengt KWbN je dan wel € 50,- aan extra kosten in rekening. Twaalf weken na de tweede
contactdag is het niet meer mogelijk om je sportfolio in te leveren.
Voor de opleiding tot zelfstandig trainer wandelsport moet je alle vereiste sportfolio minimaal twee weken
voorafgaand aan de afname van Proeve 3.1 bij je opleider inleveren. Lever je de sportfolio te laat in, dan
moet KWbN een nieuwe Proeve plannen en bedragen de extra kosten € 250,-.

•
•
•

•

Meer informatie over de Proeve van Bekwaamheid vind je in het Toetsplan van de betreffende opleiding
en in het Toetsreglement KWbN.

Erkenning
Onze wandelsport- en de FitStap-trainer opleidingen zijn NOC*NSF-gecertificeerde opleidingen.

Copyright en eigendom
•

•

Op alle (online) materialen, informatie en andere overdracht van KWbN geldt copyright. De rechten blijven
volledig bij KWbN. Bij certificering aan het einde van de opleiding krijg je het recht om de trainingen,
presentaties en ondersteunende materialen (maar niet filmmateriaal) te gebruiken in je eigen praktijk met
expliciete bronvermelding op elke pagina en vermelding van het verbod om materialen te kopiëren of te
verspreiden zonder toestemming van KWbN.
KWbN behoudt zich het recht voor om alle trainings- en scholingsactiviteiten op te nemen en onbeperkt te
gebruiken.

Privacy
Bij inschrijving voor de opleiding ga je akkoord met deze opleidingsvoorwaarden en met het verwerken
van je persoonsgegevens door KWbN. Je persoonsgegevens worden verwijderd zodra je je deelname voorafgaand
of tijdens de opleiding annuleert. Rond je de opleiding af, dan gelden de regels uit onze privacyverklaring.
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Toelating en intake opleiding zelfstandig trainer wandelsport (niveau 3)
Indien je de opleiding op niveau 3 direct wilt volgen en je twijfelt of je aan de toelatingseisen voldoet, dan moet je
een (telefonisch) intakegesprek aanvragen bij de toetsingscommissie opleidingen (projectmanager Opleidingen) van
KWbN, opleidingen@kwbn.nl
Indien - je ondanks een positief intakegesprek - achteraf toch blijkt dat je naar het oordeel van de opleider nog niet
voldoende niveau hebt, heeft KWbN het recht om je opleiding af te breken. KWbN is in dit geval verplicht om je
voorafgaand aan de 3e contactdag op de hoogte te stellen. Je hebt recht op een vervolgadvies en restitutie van 50%
van je opleidingsgeld.

Meer informatie
Uitgebreide informatie over ons opleidingsaanbod vind je op www.kwbn.nl onder het menu-item
‘Wandelsporttrainers’. Met vragen kunt je bij ons terecht via opleidingen@kwbn.nl of 024-3655575.
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