
Legende: Type = Evaluatietype, D = Delibereerbaar vak, ND = Niet delibereerbaar vak;
T = Theoretisch examen, P = Praktijkexamen, PF = Portfolio, E = Eindwerk, AV = Aanwezigheid verplicht, GE = Geen evaluatie, PE = Permanente evaluatie, GP = Geïntegreerde proef, OP = Opdracht, 

PP = Praktijkexamen + Permanente evaluatie, PT = Praktijkexamen +Theoretisch examen, PR = Portfolio + Praktijkexamen, TO = Theoretisch examen + Opdracht;
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Gymnastiek
Aspirant-Initiator Gymnastiek - Discipline Ropeskipping
Door de denkcel goedgekeurd op: 09-06-2017

Info: VTS-Secretariaat, Vera Fonck, tel. +32 2 209 47 32 , e-mail : vera.fonck@sport.vlaanderen

Benaming diploma : Aspirant-Initiator Ropeskipping

Doelstellingen :  

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist naast de algemene doelstellingen:
o een les ropeskipping voor te bereiden op basis van de ter beschikking gestelde spel- en oefenstof;
o rekening te houden met de didactische basisprincipes in ropeskipping en met de organisatorische tips van kijkwijzers en didactische 
hulpmiddelen;
o theoretische en praktische kennis van basisbewegingsprincipes in ropeskipping op niveau van de basissprongen zoals beschreven in de cursus.

Toelatingsvoorwaarde(n)  :

• Leeftijd:
o Minstens 15 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Vrijstellingen; volgorde van de modules en opmerkingen (bv. materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.):

Volgorde van de modules

o Deze opleiding wordt als één geheel georganiseerd.

Opmerkingen (bv. materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.)
o Voor de praktijkgedeelten is sportkledij, sportschoenen en een 'single rope' vereist. Meer info via: 
https://www.gymfed.be/opleiding/trainer/aspirantinitiator/rope-skipping.

 

Opleidingsonderdelen 

De opleiding omvat 16 uren (waarvan 0 uren stage) , 1 module(s), en  4 vakken 

Module 1: Aspirant-Initiator Ropeskipping (16 u.) Type D/ND Theorie Praktijk Stage Totaal

Basisvaardigheden ropeskipping PE D 4 4 u. 
Praktische organisatie van een les ropeskipping PE D 4 4 u. 
Spel- en oefenvormen ropeskipping PE D 4 4 u. 
Basisprincipes methodiek en didactiek ropeskipping PE D 2 2 4 u. 


