scholingsverplichting
opleiders

trainer-coach opleiding niveau 3 en 4
De CAO sport en CAO middelbaar beroepsonderwijs hebben elk een andere scholingsverplichting
voor hun opleiders. Ben je benieuwd naar de verschillen en overeenkomsten van deze
scholingsverplichting? Lees dan zeker hieronder verder.
Bron: CAO sport 2019-2020 & CAO middelbaar beroepsonderwijs 2018-2020.
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overeenkomsten:
duurzame inzetbaarheid opleiders
Doel onderwijs en sport:
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verschillen:
scholingsverplichting
In de CAO sport staat geen verplichting beschreven.

In het onderwijs (mbo) is de werknemer verplicht mee
te werken aan scholing en professionalisering.

recht op scholing
1%

van de loonsom stelt de werkgever minimaal
beschikbaar voor opleidingen en ontwikkeling.

59

uur werknemers in mbo recht op scholing en
professionalisering.

50

uur persoonlijk budget duurzame inzetbaarheid.

compensatiekosten
100%

• Bij scholing in opdracht van werkgever:
compensatie qua opleidingskosten en tijd.

50%

• Bij scholing op verzoek van werknemer:
compensatie voor de kosten.

75%

• Bij niet noodzakelijke scholing:
compensatie van de kosten en

100%

voor werknemers in salarisschalen 1 t/m 5.

• Bij scholing in opdracht van werkgever:
vergoeding van cursus-, examen-, materiaal-,
reis- en verblijfkosten;
studieverlof van de genormeerde studielast.
75%

100%

• Bij scholing op verzoek van werknemer:
vergoeding van noodzakelijke reis- en
verblijfkosten;
vergoeding van verplicht studiemateriaal,
75%
cursusgeld, examen- en diplomakosten.

100%

0

• Bij nuttige, maar niet noodzakelijke scholing:
onbetaald studieverlof.

kansen:
om scholing van de opleider meer te
verplichten in de CAO sport.
Onderzoeken in hoeverre het mogelijk is:

de hoeveelheid uren scholing toe
te voegen in CAO sport.
het recht op compensatiekosten scholing in
zowel sport als onderwijs te harmoniseren.

scholingsbehoefte opleiders
trainer-coach opleiding niveau 3 en 4

Er is binnen sport en onderwijs uitvraag gedaan naar de scholingsbehoefte van opleiders.
Benieuwd wat de verschillen en overeenkomsten van de diverse thema’s zijn? Lees dan zeker verder.
Bron: Topopleiders in de sport & uitvraag onder mbo scholen.
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bij onderwijs en sport is een overkoepelende scholingsbehoefte
aan generieke thema’s, zoals:
• Didactiek
• Pedagogiek

• Online onderwijs
• Communicatie

• Psychologie
• Zelfontwikkeling

• Bedrijfskunde
• Visie op leren

verschillen:
scholingsbehoefte sport:
Extra aanbod sportgenerieke professionalisering.

scholingsbehoefte onderwijs:
Extra aanbod sportspecifieke professionalisering.

kansen:
Het aanbieden van gezamenlijk scholingsaanbod voor sportspecifieke en sportgenerieke thema’s

