Een opleiding Multi SkillZ for Gym organiseren in jouw club?
De opleiding Multi SkillZ for Gym is een leuke praktijkgerichte opleiding voor trainers, waarin je actief kan
kennis maken met verschillende oefen- en spelvormen van Multi SkillZ for Gym, de visie rond dit project
uitgelegd wordt en praktische tips meegegeven worden. Na deelname aan de Multi SkillZ for Gymopleiding krijg je 2 jaar GRATIS toegang tot de database van Multi SkillZ for Gym. Elke trainer die Multi
SkillZ for Gym-opleiding gevolgd heeft, levert de club extra punten op in het kwaliteitsinstrument Q4Gym.
De opleiding Multi Skillz for Gym 2.0 is enkel toegankelijk voor (hulp)trainers die reeds het attest Multi
SkillZ for Gym bezitten door eerder de opleiding Multi SkillZ for Gym te volgen. Tijdens deze opleiding gaan
we dieper in op de integratie van Multi SkillZ for Gym in je gymlessen, hand in hand met de sporttechnische
leerlijn en worden tips & tricks aangebracht over positief lesgeven in een optimale en stimulerende
trainingssfeer. Deze opleiding biedt eveneens de ruimte om in te spelen op specifieke vragen van de
organiserende club.
Wil je één van deze opleidingen in jouw club laten doorgaan, aarzel dan niet om je aanvraag in te dienen.
Dit is de ideale kans om (hulp)lesgevers uit jouw club en regio deze bijscholing dicht bij huis te laten volgen.
De opleiding dient minimum 3 maanden op voorhand aangevraagd te worden via opleiding@gymfed.be .

Hoe gaat het in zijn werk?
1. Zoek een geschikte datum en uur voor de opleiding in de periode augustus-november of februarimaart.
• Bekijk met je (hulp)trainers welke datum (of data) mogelijk is (zijn).
• Informeer of jullie sporthal/turnzaal beschikbaar is, bij voorkeur exclusief voor de opleiding.
2. Dien je aanvraag minimum 3 maanden op voorhand in via mail aan opleiding@gymfed.be via het
aanvraagformulier.
3. Gymfed zoekt een docent voor jullie opleiding.
• Afhankelijk van de locatie, de datum zoekt Gymfed een geschikte docent. Indien er geen geschikte
docent gevonden wordt, kan er samen met de club een alternatieve datum gezocht worden.
• Gymfed sluit een contract af met de docent en vergoedt de docent voor de opleiding.
4. Schrijf je trainers in.
• Zodra datum, uur, locatie, onderwerp en docent gekend zijn, maakt Gymfed online een activiteit
aan van de opleiding op www.gymfed.be/activiteiten .
• Vanaf dit moment kunnen trainers (min. 15 jaar) van de club inschrijven voor de opleiding (50
euro pp). Gymfed brengt de club op de hoogte zodra de inschrijvingen geopend zijn.
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• Afhankelijk van het aantal trainers van de organiserende club dat zich inschrijft, maakt Gymfed
extra promotie naar omliggende clubs om zich eveneens in te schrijven voor de opleiding. Op die
manier streven we naar minimum 10 en maximum 20 deelnemers.
• Ten laatste 1 week voor de opleiding bezorgt Gymfed de inschrijvingslijst voor de opleiding aan
de organiserende club en de docent.
5. Praktische afspraken.
• De opleiding start in een theorie-ruimte (1 uur) en gaat verder in de turnzaal/sporthal (2 uur).
• Aan de club wordt gevraagd het beschikbare materiaal/de ruimte te beschrijven zodat de docent
de opleiding optimaal kan voorbereiden in de effectieve clubsituatie.
• De club is vrij om zelf water en/of een versnapering voor de deelnemers te voorzien.
6. Aanwezigheden.
• Bij aanvang van de opleiding dient elke trainer zijn aanwezigheid te bevestigen op de
inschrijvingslijst.
7. Nazorg.
• Na afloop van de bijscholing bezorgt de docent de aanwezigheidslijst aan Gymfed.
• Na aanwezigheid wordt de deelnameprijs rechtstreeks aan de club gefactureerd en wordt een
aanwezigheidsattest toegekend aan elke deelnemer.
• Indien tijdens de opleiding foto’s werden gemaakt door de club, mogen deze steeds bezorgd
worden aan Gymfed via mail of gedeeld worden op sociale media met hashtag #wearegym en
#multiskillzforgym.
• Gymfed kan, mits bij de aanvraag gemeld, financieel tussenkomen voor de zaalhuur.
• We horen graag je feedback, opmerkingen, suggesties over het verloop van de opleiding!
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