BIJLAGE 5 FONDS-CAO
Reglement Erkenning opleidingsinstituten
ARTIKEL 1

DEFINITIES

In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de definities omschreven in artikel 1
van deze fonds-cao.
Voorts wordt in dit reglement verstaan onder:
a. Erkend opleidingsinstituut
Opleidingsinstituut dat van het bestuur KIKK recreatie erkenning heeft verkregen
voor het geven van beroepsspecifieke cursussen aan bij KIKK recreatie aangesloten
werkgevers en werknemers.
b. Cursusjaar
1 januari tot en met 31 december.
c. Onder een cursus wordt ook verstaan een training, workshop, masterclass.
N.B. beroepsopleidingen zijn uitgesloten evenals introductieprogramma’s.
d. Onder beroepsspecifiek wordt verstaan een cursus die een bijdrage levert aan de
ontwikkeling van de beroepen die voorkomen in het functiehandboek van de
verblijfsrecreatie en zwembaden of die gebaseerd zijn op de beroepscompetentieprofielen die door het bestuur van GORecreatie & Zwembaden zijn vastgesteld.
Uitgesloten zijn de wettelijk verplichte cursussen (bijvoorbeeld BHV, EHBO, HCCP).
ARTIKEL 2

VOORWAARDEN VOOR ERKENNING VAN EEN
OPLEIDINGSINSTITUUT

1. Een opleidingsinstituut kan door KIKK recreatie erkend worden als opleidingsinstituut
indien het beroepsspecifieke cursussen aanbiedt die vallen binnen de doelstellingen
van KIKK recreatie zoals opgenomen in artikel 2 van bijlage 3 van de Fonds-cao
Recreatie.
2. Het opleidingsinstituut dient daarnaast te voldoen aan:
a. het kunnen en willen aangaan van een schriftelijke overeenkomst met KIKK
recreatie voor onbepaalde tijd;
b. het eenmaal per jaar insturen van hun lijst van beroepsspecifieke cursussen door
middel van het format dat door KIKK recreatie ter beschikking wordt gesteld. De
lijst met cursussen wordt vastgesteld door of namens het bestuur van
GORecreatie & Zwembaden;
c. dat de goedgekeurde cursussen op de lijst vallen binnen de werkingssfeer van de
subsidie tegemoetkoming cursuskosten;
d. dat de goedgekeurde cursussen op de lijst worden aangeboden tegen een
marktconforme prijs;
e. het kunnen en willen gebruiken van het logo van KIKK recreatie welke door KIKK
recreatie ter beschikking wordt gesteld;
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

q.
r.

het kunnen en willen verstrekken van juiste informatie aan cursisten over de
mogelijkheden voor een tegemoetkoming van cursuskosten en het gebruik van
het digitale portal hiervoor;
het kunnen en willen verstrekken van presentielijsten aan het secretariaat van
KIKK recreatie en aan de aanvragers van een tegemoetkoming;
het kunnen en willen plegen van acquisitie voor het werven en/of clusteren van
cursisten bij KIKK recreatie aangesloten bedrijven;
het kunnen en willen samenwerken met andere erkende opleidingsinstituten om
bij onder andere te weinig deelnemers een cursus vol te krijgen;
het kunnen en willen geven van cursussen in de door de aanvrager gewenste
regio en op een locatie die goed bereikbaar is en waar een goede verzorging,
zonder geluidsoverlast, is;
het kunnen en willen toelaten van alle bij KIKK recreatie aangesloten werkgevers
en werknemers;
het kunnen en willen toestaan dat vertegenwoordigers van KIKK recreatie bij een
cursus aanwezig is;
het verplicht aanwezig zijn bij de jaarlijkse voorlichtingsbijeenkomst van KIKK
recreatie;
het verstrekken van certificaten en diploma’s aan cursisten met het gewaarmerkt
logo van KIKK recreatie;
het kunnen en willen betalen van de door KIKK recreatie jaarlijks vastgestelde
bijdrage.
dat voor de cursus praktijkbegeleider: het kunnen en willen gebruik maken van
cursusmappen en cursusinhoud van KIKK recreatie welke door KIKK recreatie
kosteloos worden verstrekt aan cursisten van werkgevers die vallen onder de
werkingssfeer van de fonds-cao, maar waarbij de verzendkosten van de mappen
aan het einde van ieder jaar door KIKK recreatie in rekening worden gebracht bij
het opleidingsinstituut;
het opleidingsinstituut betaalt €75,- aan KIKK recreatie voor cursusmappen met
cursusinhoud praktijkbegeleider die verstrekt worden aan cursisten die niet
werkzaam zijn bij werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van de fonds-cao;
het kunnen en willen accepteren dat het diploma voor de opleiding
praktijkbegeleider alleen door KIKK recreatie wordt uitgegeven.

3. Voor het vaststellen van de kwaliteit van een opleidingsinstituut wordt gebruik
gemaakt van:
a. het aanvraagformulier erkenning opleidingsinstituut (bijlage 2) met de daarbij
behorende lijst met cursussen volgens het format van KIKK recreatie;
b. de brief en overeenkomst (bijlage 3);
c. het formulier toetsingscriteria opleidingsinstituut;
d. het jaarlijkse evaluatierapport, opgesteld door KIKK recreatie.
4. Een verzoek tot erkenning van een opleidingsinstituut kan op elk moment worden
ingediend bij het bestuur van GORecreatie & Zwembaden, maar besluitvorming over
erkenning vindt eenmaal per jaar plaats in december van dat kalenderjaar.
5. De erkenning is beperkt tot de voor de recreatiebranche en zwembaden relevante
beroepsspecifieke cursussen.
6. Een verzoek tot erkenning kan door het bestuur van GORecreatie & Zwembaden
worden afgewezen, indien er al voldoende opleidingsinstituten erkend zijn met een
soortgelijk cursusaanbod en cursusinhoud.
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7. Het bestuur erkent een opleidingsinstituut voor onbepaalde tijd vanaf de datum van
erkenning.
8. Het opleidingsinstituut kan alleen erkend worden als het geen beroepsspecifieke
cursussen van hun goedgekeurde lijst onderbrengt bij een opleidingsinstituut dat niet
door KIKK recreatie erkend is.
9. KIKK recreatie neemt informatie over de erkende opleidingsinstituten en hun lijst van
goedgekeurde cursussen op in het digitale cursusprogramma op de website van KIKK
recreatie en/of in soortgelijke communicatiemiddelen.
10. Erkende opleidingsinstituten dienen in het eerste jaar dat ze erkend zijn het
basisbedrag van € 250,- te betalen aan KIKK recreatie. In de volgende jaren van
erkenning wordt de bijdrage gebaseerd op het aantal deelnemers van de cursussen in
het afgelopen cursusjaar volgens onderstaande staffel:
-

basisbedrag voor elke erkenning
extra voor 51 tot 100 deelnemers
extra voor 101 tot 200 deelnemers
extra voor 201 tot 400 deelnemers
extra voor 401 tot 600 deelnemers

ARTIKEL 3

€ 250,- (geldt tot 50 deelnemers)
€ 350,€ 700,€ 1.000,€ 1.250,-

VERSTREKKING VAN GEGEVENS VOOR ERKENNING VAN HET
OPLEIDINGSINSTITUUT

1. Het opleidingsinstituut dient een aanvraag tot erkenning als opleidingsinstituut te
doen bij KIKK recreatie door middel van het ‘aanvraagformulier erkenning
opleidingsinstituut’ met de ingevulde lijst cursussen volgens het format van KIKK
recreatie. Dit formulier is te downloaden via http://kikk-recreatie.nl/opleiden-enontwikkelen/erkende-opleiders/.
2. Bij de aanvraag tot erkenning van het opleidingsinstituut dient het opleidingsinstituut
gedegen bewijsstukken mee te sturen, zoals vermeld op het ‘aanvraagformulier
erkenning opleidingsinstituut’.
ARTIKEL 4

INTREKKING VAN EEN ERKENNING ALS OPLEIDINGSINSTITUUT

1. Het bestuur kan een erkenning van een opleidingsinstituut intrekken indien:
a. niet meer wordt voldaan aan de in artikel 2 genoemde voorwaarden;
b. blijkt dat de erkenning is verleend op basis van onjuist verstrekte
informatie/gegevens;
c. het opleidingsinstituut en/of de cursussen niet aan de in artikel 2 lid 3 genoemde
kwaliteitsnorm van de jaarlijkse informatie- en evaluatieprocedure voldoen;
d. het bestuur besluit dat om andere redenen erkenning van opleidingsinstituut niet
meer wenselijk is.
2. De intrekking van een erkenning wordt door KIKK recreatie schriftelijk aan het
betreffende opleidingsinstituut meegedeeld.
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3. De intrekking van een erkenning kan op elk moment geschieden en heeft directe
werking.
4. Een opleidingsinstituut dient schriftelijk aan te geven niet langer erkend te willen zijn.
ARTIKEL 5

ALGEMENE BEPALINGEN

De erkenning van een opleidingsinstituut verplicht KIKK recreatie niet automatisch
gebruik te maken van het opleidingsinstituut en/of cursussen van het opleidingsinstituut.
Dit is afhankelijk van de behoefte en noodzaak op dat moment hetgeen wordt bepaald
door de beleidslijnen voor die periode.
ARTIKEL 6

HARDHEIDSCLAUSULE

In gevallen waarin toepassing van dit reglement tot onbillijkheden leidt, kan het bestuur
een beslissing nemen in afwijking van de bepalingen in dit reglement.
ARTIKEL 7

INWERKINGTREDING

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2003 en is laatstelijk gewijzigd op 1 februari
2017.
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