Alle Race en MTB instructeurs die in de afgelopen jaren een NTFU opleiding niveau 3
afgerond hebben, ontvangen voor 2 jaar een licentie. De NTFU wil met dit licentiesysteem
investeren in de kwaliteit van de opgeleide instructeurs en deze blijvend binden aan de
NTFU. Elke jaar zullen er nieuwe licentie punten (LP) moeten worden behaald om je licentie
geldig te houden.
Print hier het aanvraag formulier uit om je LP's te verzilveren Aanvraagformulier licentie
2013.docx
Kwaliteit
De NTFU is reeds een aantal jaren bezig met het opleiden van instructeurs op het gebied van
mountainbiken en racefietsen. De reacties die de NTFU ontvangt over het opleidingsaanbod
zijn positief. Ook het hoge niveau van de opgeleide instructeurs is voor de NTFU reden
geweest om verder te kijken naar het opleidingssysteem.
Om de kwaliteit, maar ook het enthousiasme en de betrokkenheid van de opgeleide
instructeurs te behouden is de NTFU 4 jaar geleden overgegaan op de invoering van een
licentiesysteem voor niveau 3 instructeurs.
Voordelen voor licentiehouders:


exclusieve toegang tot het aanmelden van clinics en trainingen via de NTFU
websites



de mogelijkheid om deelnemers aan clinics de NTFU Dagverzekering aan te bieden



juridische bescherming voor de instructeur



mogelijkheid om geschoold te worden tot praktijkbegeleider.

Licentie
Het systeem werkt als volgt: Alle niveau 3 instructeurs kregen voorheen van de NTFU een
licentiepas, vanaf 2014 gaat dit veranderen. Via www.MijnNTFU.nl kun je je licentie zelf
bijhouden. Binnen twee jaar dienen de licentiehouders minimaal zes punten te behalen om
in aanmerking te komen voor verlenging van de licentie. Er kunnen punten worden behaald
voor ervaring (E‐punten) en voor kwaliteit (K‐punten). Na het behalen van de benodigde
punten wordt de licentie verlengd. De NTFU heeft het systeem laagdrempelig ingezet: de
meeste instructeurs behalen naar verwachting de punten wanneer zij als instructeur
bijvoorbeeld binnen een vereniging aan de slag gaan.

Om je licentie te behouden moet je elke 2 jaar 2 K ‐ punten en 4 E ‐ punten behalen.

Tabel 1. Overzicht E‐punten: alle punten worden per seizoen vergeven. Elk seizoen start op 1 maart.

Tabel 2. Overzicht K‐punten: Alle punten worden per seizoen vergeven. NB: Externe cursus ter beoordeling licentiecommissie NTFU voor toekenning
punten.

E1 – Structureel training binnen een vereniging (2 E‐punten)
Structureel training geven is minimaal 15 keer per seizoen.
E2 – Aanbieden van 5 clinics (1 E‐punt)
Aan de clinic doen minimaal 6 deelnemers mee. Clinics met een open inschrijving dien je aan
te melden op de ELO.
E5 – Organiseren van een toertocht (1 E‐punt)
De toertocht moet in de TEP vermeld staan. Daarnaast dien je het draaiboek van de tocht als
bijlage mee te sturen.
K2 – Volgen van een externe bijscholing / workshop (1 K‐punt)
Wanneer je een bijscholing of workshop wilt volgen waarvan jij vindt dat het bijdraagt aan
jouw ontwikkeling als instructeur dien je vooraf bij de NTFU aan te vragen of deze
bijeenkomst voor een licentiepunt in aanmerking komt.
Niet alle punten staan op dit formulier. Deze punten worden automatisch door de NTFU
geregistreerd wanneer je hiervoor in aanmerking komt. Klik hier voor het externe aanbod
bijscholing.

