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Laboratoria
Dispensaties
Persoonsgegevens

Consultatieproces 2 jaar

Naleving Code

November 2017 – November 2019

Ondertekenaars:

NIEUW

IOC/IPC [MEOs], Internationale Federaties,

Result management

NOC*NSF [NOCs/NPCs], Dopingautoriteit [NADOs]

Educatie

Hoofd afdeling Educatie

Verplichting per organisatie

Verplichting per organisatie

Internationale Federatie

IOC / IPC [Multi-sport Evenement Organisaties ]

• Stelt Nationale Federaties verantwoordelijk voor de uitvoer van educatie

• Verplicht educatie voorafgaand aan het evenement voor deelnemende sporters

[in samenwerking met NADO]

en aanwezige sportbegeleiders
[uitvoer in de praktijk vaak in samenwerking Internationale Federaties en NOC*NSF]

• Zelf verantwoordelijk voor educatie aan sporters op internationaal niveau
• Zelf verantwoordelijk voor educatie tijdens internationaal evenement
[event-based education]

• Zelf verantwoordelijk voor educatie tijdens eigen evenement
[event-based education]

 In samenwerking met NADO

 In samenwerking met NADO

 Gericht op een groter publiek [bijvoorbeeld ook supporters, media]

 Gericht op een groter publiek [bijvoorbeeld ook supporters, media]

 Kan in Nederland via inzet Be PROUD

 Kan in Nederland via inzet Be PROUD

Verplichting per organisatie

Verplichting per organisatie

NOC*NSF [NOCs/NPCs]

Dopingautoriteit [NADO]

• Verantwoordelijk voor educatie voorafgaand aan Olympische / Paralympische
Spelen voor deelnemende sporters en aanwezige sportbegeleiders

• Autoriteit in eigen land
• Doel: educatie voor eerste dopingcontrole

[uitvoer in samenwerking met de NADO]

• Stelt Nationale Federaties verantwoordelijk voor de uitvoer van educatie
[in samenwerking met NADO]

• Kan samenwerken met:
•

Internationale Federatie voor educatie sporters op internationaal niveau

•
•

Nationale Federatie voor educatie talenten en sporters op nationaal niveau
Scholen / clubs / verenigingen [in samenwerking met overheid] voor educatie aan kinderen en jeugd
 overbrengen sportwaarden [Be PROUD]
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Overzicht
•
•

IS Educatie

Internationale sporters
Tijdens eigen evenementen

Internationale
Federatie

Werkt samen met

Sporters/begeleiders
voorafgaand aan Spelen

•

IOC / IPC

NOC*NSF

Stelt verantwoordelijk

Stelt
verantwoordelijk

Stelt
verantwoordelijk

Werkt
samen
met

Verplichting
Ontwikkel een educatieplan
• Maak analyse huidige situatie
• Bepaal belangrijkste doelgroepen
• Stel doelen en bepaal activiteiten
• Leg resultaten vast voor rapportage en evaluatie

Documenten
• Educatieplan

Nationale
Federatie

Werkt samen met

Dopingautoriteit
•

Uitvoer educatie

Nationale sporters
Kinderen / jeugd

• Jaarlijkse evaluatie

Controle

NIET: nationale federaties

• Internationale Standaard Naleving Code

Overheid

In het kort
• Educatie wordt per 2021 verplicht
• Landschap = complex
• Druk vanuit Internationale Federaties op Nationale Federaties zal toenemen
• Samenwerking & wederzijdse erkenning noodzakelijk

• Oppassen: sporter mag niet de dupe worden!
• Bij twijfel: neem contact op met de Dopingautoriteit
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