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Een opleiding in de club aanvragen 

 

 
 
GYMFED OPLEIDINGEN 

 

Opleiding Info Doelgroep Tijdsduur Materiaal 

Basisgym: 

 

Gymstars & 

Multi SkillZ 

for Gym 

Tijdens een opleiding basisgym kan een mix 

van didactisch-methodische onderwerpen op 

een praktijkgerichte manier aan bod komen. 

Alle tips en oefeningen komen uit de 

programma’s Gymstars en Multi SkillZ for 

Gym. Het inhoudelijk accent van de opleiding 

wordt op vraag van de club bepaald. 

(Hulp)trainers recreatieve 

gymnastiek 

 

Min. 14 jaar worden in het 

jaar van de opleiding 

3u 
• Sporthal met basistoestellen en waar lessen 

basisgym van de club doorgaan 

• Beamer + scherm/witte muur 

Kleutergym: 

 

Kidies 

Tijdens deze leuke en interessante 

praktijkgerichte opleiding ontdek je de 

meerwaarde van Kidies, het 

kleuterprogramma van Gymfed. Je leert 

concreet hoe je aan de slag kan gaan met de 

trainersmap en andere tools van Kidies om je 

lessen kleuterturnen gestructureerd, 

gevarieerd en uitdagend vorm te geven. Een 

extra inhoudelijk accent van de opleiding kan 

op vraag van de club bepaald worden. 

 

Coördinatoren, hoofdtrainers 

en (hulp)trainers 

kleuterturnen 

 

Min. 14 jaar worden in het 

jaar van de opleiding 

3u 
Sporthal met basistoestellen en klein materiaal en 

waar lessen kleuterturnen van de club doorgaan 
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Een opleiding in de club aanvragen 

 

 
 
OPLEIDINGEN IN SAMENWERKING MET DE VLAAMSE TRAINERSSCHOOL 

 

Opleiding Info Doelgroep Tijdsduur Materiaal 

Aspirant-Initiator  

Algemene 

Gymnastiek 

Deze opleiding is de eerste kennismaking 

met lesgeven aan basisgym en 

kleuterturnen voor jonge hulptrainers. 

Cursisten leren wat hun taken en 

verantwoordelijkheden als hulptrainer zijn. 

Na een positieve permanente evaluatie 

ontvangen ze een attest van de Vlaamse 

Trainersschool. 

Jonge hulptrainers 

 

Min. 15 jaar worden in het 

jaar van de cursus 

4 x 4u 

Minimaal: 

• 2 springplanken, 2 minitrampolines, 4 lange 
matten, 4 valmatten, 2 plinten, 3 sportramen, 
2 balken en 6 banken, 1 rekstok 

• Voldoende klein materiaal (kegels, hoepels, 
ballen, pittenzakjes,…), hulpblokken – steps - 
Wesco-blokken 

 
Wenselijk: 
Damesbrug , herenbrug, Pegasus, airtrack, 
werpmatjes – (kleine) spottermatjes, spiegels, 
muziekinstallatie, … 

Aspirant-Initiator  

Rope Skipping 

Deze opleiding is de eerste kennismaking 

met lesgeven in de discipline Rope 

Skipping voor jonge (hulp)trainers. 

Cursisten leren wat hun taken en 

verantwoordelijkheden als hulptrainer zijn. 

Na een positieve permanente evaluatie 

ontvangen ze een attest van de Vlaamse 

Trainersschool. 

Jonge hulptrainers 

 

Min. 15 jaar worden in het 

jaar van de cursus 

4 x 4u 

• Zwevende sportvloer (min. 1/3de zaaldeel) 

• 10-tal kegels 

• Muziekinstallatie 

• Touwen: minimum 20 SR touwen, 10 paar 
CHWH touwen, 4 paar DD touwen, 2 long 
ropes 

 

 


