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Factureringsformulier
Details Opleidingsinstantie
Naam:
Adres:

Postcode:
Plaats:
Algemeen telefoonnummer

Website:

Contactpersoon:

E-mail adres:

Contactnummer:

Functie:

Factureringsdetails

Credit-/debet
Factuurinformatie- dient volledig ingevuld te worden
kaartnr.
Beveiligingscode:
Factuur op
(laatste 3 cijfers op
naam van:
achterzijde van de
kaart)
Geldig vanaf:
Factuuradres:
Vervaldatum:
Naam van
kaarthouder:
Zorg ervoor dat het factuuradres hetzelfde is als het geregistreerde adres van de
Centrum
kaarthouder. Door het invullen van de credit- / debet kaartgegevens gaat u ermee
verkoopgrootboek
akkoord dat CYQ het aangegeven bedrag met onmiddellijke ingang van uw credit-/
code:
debetkaart mag incasseren.

Declaratie:

Hierbij stuur ik u mijn betalingsgegevens (creditkaart/bijgevoegde cheque/verzoek voor factuur*), voor de
EHFA Accreditatie vergoeding van € 900 welke, niet teruggestort kunnen worden. Zorg a.u.b. voor een
correcte betaling aan: Central YMCA Qualifications.
* doorhalen wat niet van toepassing is

Verklaring:

Hierbij bevestig ik dat de opleidingsinstantie zal voldoen aan alle EHFA eisen met betrekking tot deze
aanmelding voor de EHFA Accreditatie en dat de gegeven details, naar waarheid zijn ingevuld, juist zijn. Ik
bevestig de EHFA richtlijnen te hebben gelezen en me te houden aan het gebruik van het EHFA logo vanaf
het moment dat de bevestiging van EHFA accreditatie is ontvangen door de EHFA.

Getekend:
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Introductie

Dank u voor uw aanvraag bij de Europese Health and Fitness Association (EHFA) om een EHFA
geaccrediteerde Opleidingsinstantie te worden. Zodra u het aanvraagformulier ingevuld heeft, kunt u deze
als bijlage via e-mail sturen aan ehfa@cyq.org.uk. Wij bevestigen de ontvangst binnen 10 werkdagen en
zodra we uw betaling ontvangen hebben, zullen we uw inzending beoordelen. Wij zullen dan een
beoordelaar toewijzen die contact met u op zal nemen om een afspraak te maken voor een
accreditatiebezoek.
Let op: Als u al geaccrediteerd bent door een onafhankelijke instantie, dan zal EHFA deze bestaande
erkenning beoordelen, omdat deze gebruikt zou kunnen worden in plaats van de rechtstreekse bewijzen
die de basis van de overeenkomst en de verklaring vorme,n zoals hieronder weergegeven.
Indien u meer advies en/of ondersteuning nodig heeft bij het opzetten van uw geaccrediteerde
opleidingsinstantie, neemt u dan gerust contact op met EHFA middels een van onderstaande
mogelijkheden.
• Jenny Patrickson, Executive Director, CYQ – tel. 0044-20 7343 1808 of e-mail j.patrickson@cyq.org.uk
• Nick Ward, Europese Project Manager, CYQ – tel. CYQ 0044-20 7343 1804 of e-mail
n.ward@cyq.org.uk

Achtergrond

EHFA heeft CYQ aangewezen om te dienen als de EHFA Accreditatie Unit (EAU) die namens EHFA
opleidingsinstanties in heel Europa accrediteert tegen de EHFA voorwaarden.
De accreditatieprocedure is ontwikkeld om te voorzien in een onafhankelijke beoordeling van het
beroepsonderwijs en haar opleidingsprogramma's en zo vast te stellen of zij bekwame mensen opleiden
die voldoen aan de EHFA beroepskader normen, welke ontwikkeld zijn tijdens het Eurofit-project, of deze
overtreffen.
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EHFA Accreditatie Procedure

Opleidingsinstantie ontvangt EHFA Accreditatie Procedure Document, opgeslagen documenten,
Beoordelingsstrategie en Algemene Voorwaarden van EHFA

Opleidingsinstantie vult het Proces Document in en beoordeelt de opgeslagen documenten.
Opleidingsinstantie stuurt het ingevulde
Accreditatie Proces Document (in het Engels) retour naar ehfa@cyq.org.uk
(Inclusief accreditatie registratie vergoeding)

EHFA zal de ontvangst van het ingediende document bevestigen binnen 10 dagen en de
aanvraag zal beoordeeld worden zodra de betaling is ontvangen

Beoordelaars zullen zorg dragen voor het accreditatiebezoek aan het opleidingsinstituut en zal
steekproefsgewijs beoordelen tijdens het bezoek. Indien uw programma' s niet in het Engels zijn
ingediend, dan dient u hiervoor een vertaler aan te stellen.

Opleidingsinstantie wordt
geaccrediteerd bevestiging van
accreditatie wordt
gestuurd

Actie is vereist
voorafgaande aan de
accreditatie – de
opleidingsinstantie zal
een actieplan ontvangen

Opleidingsinstantie
reageert op actie
verzoeken en dient
aanvullend bewijs in bij
EHFA

EHFA beoordeelt
aanvullend bewijs
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Details Opleidingsinstantie
Details van de Opleidingsinstantie
Naam:
Adres:

Postcode:
Plaats:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Website (indien van toepassing):

Type Opleidingsinstantie

School
VET Centrum (Vocational Education &
Training)
Universiteit of ander
Hoger beroeps onderwijs
Privé Opleidingsinstantie
Werkgever Opleidingsinstantie
Anders

Geef de naam van het hoofd van de opleidingsinstantie:
Naam

Geef de naam van de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer en de aflevering van de
opleidingsprogramma(s) en zijn/haar contactgegevens:
Naam:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Verklaring Beleid/Procedure
Kruis de vakjes hieronder aan om te bevestigen dat de opleidingsinstantie beschikt over relevante
regelingen en / of documenten met betrekking tot deze beleidszaken en procedures (of, indien dit niet
een vereiste is van uw land, kunt u dit aangeven):

Beleid/Procedures
Gezondheids- en veiligheidsprocedures
Aansprakelijkheidsverzekering
Beroep-/klachtenregeling voor cursisten
Gelijke kansen beleid
Kwaliteitsborgingprocedure
Misdrijf (valsspelen) procedure
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Kwalificatie Accreditatie
Geef aan tegen welke normen van EHFA u wenst te worden geaccrediteerd:
Titel



EQF Niveau
3

Fitnessinstructeur
Groeps fitnessinstructeur
Zwem fitnessinstructeur

3
3
4

Personal Trainer
Sales & Marketing voor Personal Training

Geef de titel(s) van uw opleidingsprogramma('s):
Niveau

Titel

Maak dit programmaoverzicht compleet voor elk opleidingsprogramma (zie voor een voorbeeld
pag. 7):
Kwalificatie- of deeltitel:
Kwalificatieniveau/eenheid:
(indien bekend)
Kwalificatie- of deelomschrijving:
Kwalificatie-/deelstructuur en vereisten (indien
relevant):
Leerresultaten:
Aantal studie-uren:
Samenvatting inhoud:
Beoordelingsmethode:
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Voorbeeld Programma Overzicht voor EHFA Accreditatie
Kwalificatietitel:

Groeps fitnessinstructeur

Deeltitel:

Oefeningen op Muziek

Kwalificatieniveau/eenheid:
(indien bekend)
Kwalificatie of deelbeschrijving:

EQF Niveau 3

Kwalificatie/Deelstructuur en vereisten:

Leerresultaten:

Aantal studie-uren:
Samenvatting inhoud

Dit deel bereidt de cursist voor op het werk als een
groeps fitnessinstructeur in aerobic en lichamelijke
oefeningen. De nadruk ligt hierbij op het vermogen
van de cursisten om de oefeningen correct uit te
voeren en te demonstreren en op het ontwikkelen
van hun vaardigheden om te instrueren en te
motiveren.
De groeps fitnessinstructeur opleiding bestaat uit 2
delen:
1. Fitnessoefeningen en Fitness kennis
2. Oefeningen op Muziek
Cursisten moeten eerst onderdeel 1 afronden
voordat hij /zij zich inschrijft voor het onderdeel
"Oefeningen op Muziek".
1. Geef veilige en effectieve oefeningen op muziek
en conditielessen
2. Beschrijf de fysiologische, psychische en sociale
voordelen van het deelnemen aan een serie
lessen bewegen op muziek
3. Demonstreer effectieve cueing vaardigheden,
gebruik van gepaste en veilige instructies, stem
projectie, motiverende technieken en
voorbeelden
4. Kies de muziek en tempo voor de lessen
bewegen op muziek en geeft het juiste
voorbeeld m.b.t. ritme, coördinatie en timing.
5. Identificeer en demonstreer een
verscheidenheid aan choreografische methoden
6. Toon het vermogen geplande routines aan te
leren om de juiste beat en frasing van de muziek
te gebruiken
7. Zorg voor aanpassingen en verbeteringen bij alle
gebruikte bewegingen.
8. Pas de principes van de programmaplanning toe
bij het ontwerp van de lessen bewegen op
muziek.
60 uur:
Verdeeld over 4 weekenden

Beoordelingsmethode
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Leermethode
Vermeld hier uw manier van leren:
Aanlevermethode:

Direct leren (programma wordt onderwezen)

 indien van toepassing:

Gedoseerd/Leren op afstand

Partnerschap regelingen
Indien van toepassing, lever alle details over regelingen met partners of deelcontracten in samenwerking
met bovengenoemde programma's aan. Vul een tabel in voor elke partij waarvan de programma(s)
zal/zullen worden aangeboden en van waaruit evaluaties zullen worden uitgevoerd (je mag extra tabellen
maken indien nodig):
Naam partner:

Contactpersoon voor partnerprogramma(s):
Adres van partner:
Land:

Hoofd telefoonnummer partner:

E-mailadres contactpersoon partner:

Kwaliteitsborging contactgegevens
Geef hier de naam van het aanspreekpunt voor de kwaliteitsborging van de programma(s):
Naam:
E-mail adres:

Telefoonnummer:

Personeelsgegevens
Geef hier de details van alle personeelsleden die betrokken zijn bij de uitvoering, evaluatie en
kwaliteitsborging van de programma(s) (gelieve extra tabellen toe te voegen, indien nodig):
Naam:

Rol en verantwoordelijkheden:

Sport- en fitness gerelateerde kwalificaties:
Naam:

Rol en verantwoordelijkheden:

Sport- en fitness gerelateerde kwalificaties:
Naam:

Rol en verantwoordelijkheden:

Sport- en fitness gerelateerde kwalificaties:
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Naam:

Rol en verantwoordelijkheden:

Sport- en fitness gerelateerde kwalificaties:
Naam:

Rol en verantwoordelijkheden:

Sport- en fitness gerelateerde kwalificaties:
Naam:

Rol en verantwoordelijkheden:

Sport- en fitness gerelateerde kwalificaties:
Naam:

Rol en verantwoordelijkheden:

Sport- en fitness gerelateerde kwalificaties:

A.u.b. CV bij te voegen van alle personeelsleden bij deze aanvraag.

Fysieke Locatie Informatie

(A.u.b. extra tabellen toevoegen als er meer dan een locatie wordt gebruikt):
Naam van het fitnesscentrum:
Adres:

Kruis de vakjes hieronder aan om te verklaren dat de opleidingsinstantie:



Ermee akkoord gaat om de gebouwen te gebruiken die toegankelijk zijn voor alle uitvoerende
cursisten en evaluatiedoeleinden, in overeenstemming met de relevante wetgeving.

Ervoor zorgt dat het volledige scala van relevante specialistische apparatuur, dat nodig is voor de
kwalificatie(s) waarvoor de accreditatie wordt aangevraagd, aanwezig is.

Praktijk

Aerobicsstudio
Gym/Fitnessruimte
(inclusief CV (cardiovasculaire) machines evenals vaste en losse
gewichten)

 indien beschikbaar

Fitness beoordelings-/evaluatieruimte
Zwembad
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Apparatuur - Bewegen op Muziek en Losse Gewichten
Bewegen op Muziek en Core Stability (kern
stabiliteit) apparatuur

Ja/Nee

Muziekinstallatie
Oefenmatten
Steps

Tubing/elastieken/gewichten
Evenwichtsballen

Losse Gewichten
Halters
Dumbells
Banken

Ja/Nee

Apparatuur - Cardiovasculaire machines en vaste weerstand machines
Cardiovasculaire machines

Ja/Nee

Vaste weerstand machines

Ja/Nee

Stepmachine
Loopband
Fiets
Ligfiets
Roeimachine
Crosstrainer

Low pulley

High pulley

Chest press
Pec deck

Seated row

Shoulder press
Lat pull down
Pullover

Back extension

Abdominal curl
Leg press
Leg curl

Leg extension
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Triceps extension
Biceps curl

Abduction machine

Adduction machine

Apparatuur – Fitness beoordeling/evaluatie
Klantbeoordeling
Fiets ergometer

Ja/Nee

Dynamometer (hand)
Sphygmomanometer (polsbloeddrukmeter)
Lichaamsvetmeter
Hartslagmonitor
Meetlinten

Weegschaal

Hoogte meetlat

Zit en reik test (lenigheid)

Apparatuur - zwembad
Zwembad

Reddingsvest
Muziekinstallatie met standaard industriële
stroomonderbreker
Voldoende ondiep gedeelte
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Overeenkomst en Verklaring Opleidingsinstantie


Kruis de vakjes hieronder aan om te verklaren dat de opleidingsinstantie:
Bevestigt dat de opleidingsinstantie een financieel levensvatbaar bedrijf is dat in staat is cursisten
te ondersteunen bij het gehele opleiding en beoordelingsprocedure, volgens de criteria die
gesteld zijn aan de EHFA Accreditatie
Toeziet op het in kaart brengen van de relevante EHFA documenten en bevestigt dat de
kwalificatie(s) overeenkomen met de EHFA normen (onderbouwing kennis en praktische
vaardigheden)
Ervoor zorgt dat een eerste beoordeling van de bestaande vaardigheden en kennis van cursisten
plaats vindt bij de inschrijving, inclusief de identificatie van individuele studiebehoeften.
De voortgang bewaakt van de cursisten tijdens de gehele opleidingsprocedure en ervoor zorgt dat
de zorgvuldige registratie van de prestaties minstens drie jaar worden behouden
Gebruikt gepaste beoordelingsmethodes, overeenkomstig met de EHFA vereisten (bijv. praktische
beoordeling om vaardigheden en bekwaamheden vast te stellen en een theoretische toets om de
onderliggende kennis te bepalen)
Voorziet cursisten van nauwkeurige informatie over de kwalificaties.
Heeft documentatie beschikbaar m.b.t. personeel, cursisten en beoordelingen wanneer EHFA de
controles van de kwaliteit uitvoert
Heeft geschikte, gekwalificeerde en voldoende personeel in dienst om de gegeven kwalificaties te
ondersteunen
Gaat akkoord personeel van gepaste opleiding en voortdurende professionele ontwikkeling te
voorzien om ervan verzekert te zijn dat het personeel zijn deskundigheid en bekwaamheid voor
de kwalificaties kan handhaven
Gaat akkoord om CV's en ander bewijsmateriaal van personeel op verzoek van EHFA aan te
leveren
Heeft efficiënte communicatiesystemen beschikbaar zowel intern als met cursisten
Begrijpt en gaat akkoord dat EHFA onder voorbehoud het recht heeft alle relevante documentatie
in te zien, door middel van de aanvraagprocedure of via een goedkeuringscontrole achteraf
Aanvaart dat bij gebreken op de verplichtingen in deze aanvraag dit kan leiden tot het verliezen
van de geaccrediteerde status
Heeft een robuuste interne procedure voor kwaliteitsborging beschikbaar om zich ervan te
verzekeren consistente en vergelijkbare beoordelingsbesluiten te kunnen nemen
Komt overeen om, op verzoek, beoordelingsdocumenten in het Engels te vertalen (bijv. theorie
examens, praktijk vaardigheden testdocumenten)
Begrijpt dat als deze aanvraag wordt goedgekeurd het de overeenkomst zal zijn tussen de
Opleidingsinstantie en EHFA
Gaat akkoord EHFA in te lichten indien er veranderingen zijn aan de in deze aanvraag verstrekte
informatie
Leeft de EHFA vereisten na en stemt in met iedere redelijke vereiste die van tijd tot tijd door EHFA
zal worden toegevoegd
Bevestigt dat alle informatie, verwijzend naar deze aanvraag, ook van toepassing is op ieder
partnercontract die is aangesloten bij deze opleidingsinstantie
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Leeft de wet- en regelgeving van Nederland na
Gaat ermee akkoord het EHFA logo te gebruiken op ieder cursistencertificaat en/of brief van
voltooiing om te verwijzen naar de EHFA normen

Hierbij verklaar ik dat ik geautoriseerd ben door de hierboven vermelde opleidingsinstantie de gegeven
informatie te verstrekken en op de datum van aanvraag, de gegeven informatie in deze aanvraag accuraat
is en naar waarheid is ingevuld.
Naam
Functie
Datum
Plaats
Handtekening
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