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Beknopte stage info 

Initiator Gymnastiek 2021 - 2022 

 

 
 
Dit document vat de informatie over het verloop van de stage (Module 4) van de opleiding Initiator 

Gymnastiek samen. Meer details worden aan de cursisten gecommuniceerd tijdens de 

praktijklessen (Module 2/3) van de opleiding tot Initiator Gymnastiek 

 

VOORWAARDEN TRAININGSGROEP 

• Club naar keuze 

• Recreatie (6 – 12 jaar) of 
precompetitie (5 – 9 jaar) 

• Minstens 8 deelnemers 

• Kijk- en doestage wordt bij dezelfde 
trainingsgroep uitgevoerd 

 

    VOORWAARDEN STAGEMENTOR 

De stagementor is een gekwalificeerde trainer 
met een minimumleeftijd van 22 jaar, die 
daarnaast voldoet aan minimum één van 
volgende voorwaarden 

• Minstens 3 jaar actief als trainer met het 
diploma Initiator Gymnastiek 

• Diploma Instructeur B/Trainer B of Trainer 
A in de gymnastiek 

• Diploma Bachelor of Master Lichamelijke 
opvoeding 

 

 

KIJKSTAGE 

• Eén les van een stagementor observeren 

• Nabespreking met stagementor 

• Observaties noteren in reflectieschriftje 
 

    DOESTAGE 

• Vier trainingsvoorbereidingen opmaken 

• Vier lessen geven 

• Vier keer reflecteren in reflectieschriftje 

• Vier keer geobserveerd worden door 
stagementor in reflectieschriftje 

• Nabespreking met stagementor 

• Eindevaluatie door stagementor 

• Eindreflectie op basis van 3 werkpunten 
 

 

FEEDBACK & REFLECTIE STAGE 

• Terugkommoment van 2u 

• Na afloop stage – voor examen Module 
2/3 

• Samen met medecursisten en docent 
reflecteren over de eigen stage en die 
van andere cursisten 

• Ingevuld reflectieschriftje en portfolio 
meebrengen 

 

    PORTFOLIO 

De definitieve versie van het portfolio wordt ten 
laatste één week voor het examen van Module 
2/3 ingediend en omvat volgende onderdelen: 

• Overzicht stagelessen (kijk- en doestage) 

• Beschrijving stagegroep(en) 

• Vier trainingsvoorbereidingen 

• Eindevaluatie stagementor 

• Eindreflectie op basis van 3 werkpunten 

 


