Toelichting en voorwaarden voor vermelding van een opleiding in de rubriek
“Ik zoek een opleiding” op www.noloc.nl
Inleiding
Voor de ontwikkeling van de loopbaanprofessional is de opleiding en training van (aspirant)
loopbaanprofessionals van groot belang. Voor het maken van een verantwoorde keuze uit het grote
opleidingen‐ en trainingsaanbod heeft een geïnteresseerde “klant” kernachtige en onderling vergelijkbare
informatie nodig over het gehele opleidings‐ en trainingsaanbod dat op de markt is. Wij als Noloc voorzien in
deze behoefte door op onze website een transparant overzicht te geven van opleidingen en cursussen in de
loopbaanprofessie. Dit overzicht is toegankelijk voor alle geïnteresseerden, dus niet alleen voor de Noloc‐leden.
Dit overzicht wordt door de aanbieders van relevante opleidingen zèlf ingediend en up to date gehouden aan
de hand van een vragenlijst die via een afzonderlijke link geopend kan worden. Binnen het kader van die
vragenlijst kan worden aangegeven op welke onderdelen van het door Noloc geformuleerde beroepsprofiel, de
aangeboden opleiding of cursus aansluit.
Daarnaast kan iedereen die een opleiding of cursus heeft gevolgd, aangeven wat zij van die opleiding of cursus
vonden. Mocht iemand een ongepaste reactie geven, bijvoorbeeld omdat de persoon de cursus niet gevolgd
heeft, dan kan deze reactie op gemotiveerd verzoek van het instituut door Noloc van de site verwijderd
worden.

Opleidingen, cursussen en trainingen die voor vermelding in aanmerking komen
Voor vermelding in het overzicht van opleidingen, cursussen en trainingen (hierna te noemen
“opleidingenoverzicht”) komen slechts in aanmerking opleidingen en cursussen die een (meer) professionele
uitoefening van de loopbaanprofessie tot doel hebben. Voor opname in het opleidingenoverzicht komen dus
uitdrukkelijk niet in aanmerking de opleidingen die zich niet specifiek richten op de loopbaanprofessie.
Een voorbeeld om de gedachten te bepalen: een algemene cursus gespreksvoering – hoe interessant die voor
loopbaanprofessionals ook kan zijn – komt niet voor opname in aanmerking omdat deze algemeen is. Wèl kan
worden opgenomen een cursus gespreksvoering voor loopbaanprofessionals, als uit de tekst duidelijk wordt
waaruit de loopbaanprofessionele relevantie bestaat.

Opbouw van de informatie
De gegevens van elke opleiding worden ondergebracht in rubrieken die corresponderen met de
basiscompetenties, waarop de Noloc haar beleid baseert. Door de beantwoording van de vragen wordt die
rubrieksindeling vanzelf gegenereerd.
De vermelding in het opleidingenoverzicht vindt plaats per opleiding, cursus of training. Dat betekent dat een
opleidingsorganisatie die meerdere opleidingen wil vermelden, ook meerdere formulieren moet invullen.
Noloc zal de ingevulde vragenlijsten vormtechnisch en inhoudelijk screenen, maar niet uitgebreid controleren.
Noloc zal evenmin beoordelingen toekennen. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de vermelde
gegevens ligt uitsluitend bij de aanbieder van de gegevens.
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Door het gebruik maken van het Noloc opleidingenoverzicht stemt de opleidingsaanbieder ermee in, dat
mensen die opleidingen gevolgd hebben, de gelegenheid krijgen daarover een beoordeling te geven, die
openbaar op de website vermeld wordt.

Kosten
De kosten die zijn verbonden aan opname in het Noloc‐opleidingenoverzicht bedragen:
Pakket 1: € 495,‐ (excl. BTW) per jaar, daarvoor kan een opleidingenaanbieder 1 (één) opleiding in het
overzicht opnemen.
Pakket 2: € 1.000,‐ (excl. BTW) per jaar, daarvoor kan een opleidingenaanbieder 3 (drie) opleidingen in het
overzicht opnemen.
De aanbieder van opleidingen die zich via het aanmeldingsformulier voor een pakket heeft aangemeld,
ontvangt een factuur voor het jaarbedrag (naar rato wordt het bedrag voor de resterende dagen van het
lopende jaar bepaald) en vervolgens jaarlijks een factuur voor het hele jaarbedrag. Afname van meerdere
pakketten is mogelijk.

Werkwijze
Om een opleiding, cursus of training te vermelden in het opleidingenoverzicht moet u eerst bij het Noloc
secretariaat een eigen account met password aanvragen door middel van het aanmeldingsformulier op
https://www.noloc.nl/aanmelden/opleider. Daarmee krijgt u toegang tot de door u in te vullen vragen, en bent
u in staat om op ieder moment informatie naar eigen inzicht aan te vullen, dan wel aan te passen.

Verplichtingen
De vermelding op de website loopt tot het einde van het kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Een
eventuele wens tot beëindiging van vermelding per volgend kalenderjaar moet uiterlijk op 30 november aan
Noloc worden doorgegeven.
De aanbieder van opleidingen verplicht zich de opleidingsbeschrijving te conformeren aan het format van de
website en slechts de opleidingen en cursussen te vermelden die een (meer) professionele
loopbaanbegeleiding tot doel hebben. Wanneer de vermelde gegevens hiermee in strijd blijken te zijn, is de
Noloc gerechtigd om de opleidingsgegevens van de site te verwijderen.
Door het plaatsen van opleidingsgegevens op de Noloc website, verplicht de aanbieder van opleidingen zich,
om zelf de vermelde gegevens up to date te houden. Mocht blijken dat gegevens verouderd zijn en dat deze
niet vernieuwd worden, dan is de Noloc gerechtigd om de opleidingsgegevens van de site te verwijderen.

Vragen of opmerkingen
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons secretariaat: te bereiken via telefoon
033‐2473475 of e‐mail info@noloc.nl.
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