Inschrijven

WIST JE DAT...

Hoe?

Op de website van SportVlaanderen* kan je via
‘Mijn VTS’ inschrijven voor de cursus.
Indien dit niet lukt, neem contact op met:
nele.put@okrasportplus.be
02 246 44 35
*https://www.sport.vlaanderen/VlaamseTrainersschool

... er jaarlijks erkende cursussen van
de Vlaamse Trainersschool (VTS),
voor het initiëren van een sporttak
aan senioren en begeleiden van
sportende senioren, georganiseerd
worden?

Wanneer?

Inschrijven voor 20 januari 2019

Aantal deelnemers?

Min. aantal deelnemers :
Max. aantal deelnemers :

12
25

Na inschrijving ontvang je een gedetailleerd
overzicht van het lessenrooster.

kostprijs
Prijs:
Initiator dans: € 140
Initiator gym: € 175
Ledenvoordeel?
Terugbetaling van het inschrijvingsgeld door
OKRA-SPORT+ na het volgen van de volledige
cursus en het behalen van het diploma.

... dit tal van voordelen heeft? Je
doet er als lesgever of begeleider
nuttige en belangrijke informatie op
die het lesgeven en begeleiden van
een sportactiviteit voor senioren
vergemakkelijkt.
En je club krijgt extra subsidies van de
gemeente!

VTS cursus 2019
Initiator

DANS
GYM
voor senioren

Ben je minstens 18 jaar en heb je
interesse om senioren wegwijs te
maken in dans of gym?
Heb je zelf ook voldoende ervaring in
dans of gym?
Dan is deze opleiding
zeker iets voor jou!

lessenrooster
Gym
Module 1

Didactiek			
Veilig sporten preventief (vm)
Veilig sporten curatief (nm)

Module 2

Begeleiden van sportende senioren

Module 3

Didactiek			
Veilig sporten preventief (vm)
Veilig sporten curatief (nm)

Module 2

16 maart
24 maart
24 maart
24 maart

Initiëren van basisbewegingen		
Praktijk + didactiek: spelvorm		

31 maart
31 maart

Praktijk + didactiek (stoelaërobic)
Praktijk + didactiek (seniorobic)		

Module 1

16 februari
23 februari
23 februari

Introductie Initiatoropleiding
Didactische principes
Initiëren van basisbewegingen		

Praktijk: bewegingsvormen met mat.
Praktijk + didactiek

lessenrooster
dans

28 april
28 april
12 mei
12 mei

Begeleiden van sportende senioren

Module 3

accomodatie
Sport Vlaanderen
Bredabaan 31
2930 Brasschaat
03 640 35 80
brasschaat@sport.vlaanderen

Heb je nog vragen?
Aarzel dan niet om contact op te
nemen met OKRA-SPORT+ via:
nele.put@okrasportplus.be
02 246 44 35

16 februari
23 februari
23 februari

16 maart

Theorie, muziek en ritme

23 maart

Introductie Initiatoropleiding (vm)
Zitdans (vm)				
Lijndans (nm)			

30 maart
30 maart
30 maart

Gemeenschapsdans		
Didactische oefeningen
Gemeenschapsdans		

6 april
27 april
11 mei

