VERSNELD TRAJECT INITIATOR GYMNASTIEK 2.0
Waarom?
Binnen de gymnastiek stelden we vast dat er een aantal heel ervaren trainers geïnteresseerd zijn
om een opleiding Instructeur B te volgen binnen hun discipline. Een aantal van deze mensen
beschikt (nog) niet over een initiatordiploma, wat essentieel is om de opleiding Instructeur B te
kunnen aanvangen.
Deze trainers staan meestal, naast een gewone job, vele uren in de turnzaal om hun
wedstrijdgymnasten te begeleiden. De opleiding initiator vormt dan vaak een te grote drempel,
vermits de hoge tijdsinvestering voor deze opleiding ervoor zorgt dat de clubtrainingen van deze
wedstrijdgymnasten dienen te worden opgeschort.
Om deze ervaren trainers de kans te geven een initiatordiploma te halen en door te stromen naar
de opleiding Instructeur B in hun discipline, wordt er ‘versneld traject initiator gymnastiek’
georganiseerd.

Wie komt in aanmerking?
Om het versneld traject initiator Gymnastiek te volgen, dien je aan volgende toelatingsvoorwaarden
te voldoen:
- Minimum 26 jaar zijn
- Minimum 5 jaar training hebben gegeven aan gymnasten op wedstrijdniveau
- Kandidatuurstelling dient positief beoordeeld te worden door de toelatingscommissie (zie
verder)

Hoe stel ik me kandidaat?
Ben je geïnteresseerd en kom je hiervoor in aanmerking, vul dan het bijhorende formulier en bezorg
het zo snel mogelijk aan Els Coppieters per post (GymnastiekFederatie Vlaanderen – Zuiderlaan 13 –
9000 Gent) of via email: elscoppieters@gymfed.be
Alle aanvragen worden individueel behandeld door de toelatingscommissie, die maandelijks de
beslissingen neemt. U wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de beslissing per mail.

Hoe verloopt de cursus?
Elke initiatorcursus bestaat uit 4 modules:
Module 1: Algemeen gedeelte (15u)
Module 2: Sporttechnische module (28u)
Module 3: Didactisch-Methodische module (16u)
Module 4: Stage (8u)
Module 1 dient, net als door iedereen, volledig gevolgd te worden en men dient te slagen voor het
bijhorende examen. GymFed organiseert deze module jaarlijks 10 à 15 keer, maar je mag deze
module ook bij een andere sport volgen.
Voor de andere modules wordt in dit versneld traject het aantal uren sterk gereduceerd naar 16u.
Nadien wordt de stage afgewerkt en deelgenomen aan alle examens op de momenten zoals voorzien
in de planning.
Opgelet: indien een trainer niet slaagt voor het examen, dient hij/zij het normale traject te
volgen om het diploma initiator gymnastiek te kunnen behalen.
Dit versneld traject kan – na goedkeuring – in elke cursusorganisatie gevolgd worden. Inschrijven
loopt via de gewone weg (Mijn VTS op www.sport.vlaanderen/vts)

