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VTS 
 

FAQ – Instructeur B opleiding: Acro, Tumbling, 
Trampoline, Ritmiek, TTj en TTm 
 
Antwoorden op veelgestelde vragen kan je hier terugvinden.  
Wanneer je vraag hier niet beantwoord wordt, kan je steeds contact opnemen met Josie Surmont. 
 
 

Algemeen 
1. Moet ik alle lessen aanwezig zijn? 
We gaan ervan uit dat cursisten een opleiding volgen uit interesse, om beter te worden en bij te leren en 
vertrouwen er daarom ook op dat een afwezigheid een grondige reden heeft. Ons standpunt is dat 
cursisten aanwezig zijn in de lessen uit intrinsieke motivatie en als ze er niet zijn, dat dit is omdat het echt 
niet lukt (bv door werk, ziekte, …). Voor ons is het bijgevolg geen probleem (ifv later examenmoment) als 
een cursist er eens niet kan zijn in de les/pas later kan aansluiten/vroeger moet doorgaan, we vragen wel 
dat de cursisten hier zelf de docenten van op de hoogte brengen. Ook is het de verantwoordelijkheid van 
de cursist om de geziene leerstof van de gemiste les bij te werken. Je moet op dat moment zelf afspreken 
met medecursisten om info door te geven en als je iets echt niet begrijpt, moet de cursist zelf initiatief 
nemen en de docent contacteren.  
Dit geldt voor het merendeel van de lessen. Er zijn echter ook enkele lessen waar er een verplichte 
aanwezigheid is om je diploma te kunnen halen: 

• Introductie 

• Training met eigen gymnasten: les 1 

• Training met eigen gymnasten: les 2 

• Scouting en Profiel: praktijksessie 
Wanneer je bij 1 van bovenstaande lessen afwezig bent, heb je een doktersbriefje nodig en zal je de les ook 
moeten inhalen. 
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2. Kan ik mijn examen uitstellen? 
Module 2B, 3 en 4 dienen samen gevolgd te worden en module 4 (stage) dient afgerond te zijn vooraleer 
aan het examen van Module 3 mag worden deelgenomen. Het is echter geen enkel probleem om indien 
het te druk is om alles in 1 seizoen af te werken, een 2de seizoen te gebruiken om je stage af te ronden. Er is 
telkens een examenmoment ieder laatste weekend van augustus. Je kan er bijgevolg voor kiezen module 
2B en 3 te volgen in een seizoen en het volgende seizoen nog mee te nemen om je stage af te werken. Je 
examenmoment valt dan het eerstvolgende laatste weekend van augustus wanneer je stage voltooid is. 
Wanneer je ervoor kiest je stage in een 2de seizoen af te werken, kan je wel nog steeds examen van M2B 
afleggen op het “normale” examenmoment. Voor het examen van M3 (praktijk) moet je eerst je stage 
afgerond hebben. 
 
 

3. Moet ik gymnasten meebrengen naar de lessen? 
Ja, tijdens verschillende lessen wordt verwacht dat je enkele gymnasten uit je eigen trainingsgroep 
meebrengt naar de cursus. Dit moeten niet steeds dezelfde gymnasten zijn, de enige voorwaarde is dat het 
gymnasten uit jouw trainingsgroep zijn. Leeftijd en niveau maken niet uit, zolang het (pre)competitie-
gymnasten zijn waar je zelf training aan geeft.  
 
Tijdens welke lessen moeten er gymnasten aanwezig zijn: 
▪ Techniek, methodiek en foutenanalyse 
▪ Didactiek 
▪ Examen M3 
 
Tijdens welke lessen moeten er GEEN gymnasten aanwezig zijn: 
▪ Introductie 
▪ Competentie-ontwikkeling 
▪ Scouting, profiel en planning: theorie en praktijk 
▪ Reglementen en jurering 
▪ Reflectie 
▪ Examen M2B 
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Jury 
1. Moet ik een jurycursus hebben/volgen om het diploma Instructeur B te kunnen behalen? 
Er zijn 3 opties wat het jury-aspect betreft:  

▪ Optie 1: je hebt een actief jurydiploma: je bent vrijgesteld voor het vak “Reglementen en jurering” 
uit module 2B. Let wel, een recrea-jurybrevet is niet geldig.  

▪ Optie 2: je schrijf je in voor een echte, reguliere jurycursus van de discipline waar je de 
Instructeursopleiding voor volgt. Als je slaagt ben je in orde voor je Instructeur B opleiding en 
behaal je je jurydiploma. 

▪ Optie 3: je kiest ervoor om het vak “reglementen en jurering” te volgen.  
➢ Voor TTm, TTj, Tumbling, Trampoline en Ritmiek: dit vak volg je in zelfstudie. Je ontvangt de 

cursus en je legt examen af via Judge@Home (Gymfedsite). In de Judge@Home module heb je 
ook een oefenmodule, zo kan je testen of je de informatie uit de cursus al voldoende onder de 
knie hebt vooraleer je examen aflegt. Je moet het examen ten laatste tegen 30/06/20XX 
succesvol afgelegd hebben. Zo ben je in orde voor je Instructeurspleiding, maar heb je geen 
jurydiploma. 

➢ Voor Acro: er is een lesmoment voorzien en het examen gaat door op hetzelfde moment van 
het theoriegedeelte van de andere vakken. 

➢ Kies je voor de jurycursus en ben je niet geslaagd, dan kan je uiteraard nog examen afleggen via 
Judge@Home om te slagen voor je Instructeurscursus. 
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Stage 
1. Waar kan ik stage lopen? 
Er is voor elke opleiding een lijst met stageplaatsen. Deze lijst wordt een 2-tal weken voor de start van de 
cursus aan de cursisten bezorgd of ten laatste tijdens de 1ste les.  
Je kan ook steeds zelf een stageplaats/mentor voorstellen. 
Een update van de stagelijst gebeurt telkens in het seizoen dat de opleiding georganiseerd wordt. 
 

 

2. Wie komt in aanmerking om als stagementor te fungeren? 
▪ Trainer uit de respectievelijke discipline met minstens het de diploma Instructeur B (in de discipline van 

de opleiding) 
▪ Deze trainer moet: 

➢ Reeds voldoende ervaring en niveau hebben 
➢ In het jaar van de cursus training geven aan gymnasten waar het niveau van de opleiding aan 

bod komt 
➢ Zelf uiteraard akkoord zijn om als stagementor bij te dragen tot de opleiding van de cursist 

▪ Er kan door de cursisten ook steeds zelf een stagementoren voorgesteld worden. De voorgestelde 
nieuwe stagementoren worden voorgelegd aan de sporttechnisch coördinator, het docententeam en 
de denkcel. Bij goedkeuring worden ze toegevoegd aan de stagelijst. Een update van de stagelijst 
gebeurt telkens in het seizoen dat de opleiding georganiseerd wordt. 

 
 

3. Wanneer kan ik mijn stage starten? 
Je stage kan starten na de 1ste les van de opleiding. Tijdens de 1ste les ontvang je alle info over de stage: 
inhoud, aanpak, mogelijkheden, contact opnemen met stagementor(en), …   
Stage-inhoud 
▪ Deel 1: Observatie- en assistentiestage 
▪ Deel 2: Toepassingsstage: trainingen met eigen gymnasten 
▪ Deel 3: Opdrachten 
 
Bij aanvang van de opleiding (Introductieles) wordt met de docent/het 
docententeam/cursusverantwoordelijke en de cursist individueel bekeken wat de beste stage-invulling is 
voor elke cursist. 
 
De stage moet worden verdeeld over een volledig seizoen zodat je niet maar 1 facet zien: een deel in de 
opbouwperiode, een deel in de wedstrijdperiode en een deel op het einde van het seizoen/nieuwe 
elementen. 
 
De beoordeling van je stage krijg je tijdens de 2de les met eigen gymnasten en is een combinatie van de 
punten van je club-stagementor en de punten van de  docenten.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5 

4. Zijn er voorwaarden qua niveau en/of leeftijd voor de gymnasten waar je stage bij 
volgt/training aan geeft? 

Voor de Instructeur B stage zijn volgende afspraken van toepassing: 
▪ Observatie- en assistentiestage: 

➢ Wedstrijdgymnasten of precompetitive-gymnasten die in opleiding zijn richting wedstrijden 
➢ Leeftijd van de gymnasten maakt niet uit, zolang de inhoud van de cursus maar aan bod komt. 

Kies een stageplaats uit waar de inhoud van de training vergelijkbaar is met wat je zelf op 
training kan toepassen.  

▪ Toepassingsstage: trainingen met eigen gymnasten: 
➢ (Pre)Competitie-gymnasten 
➢ Leeftijd en niveau maken niet uit, zolang je zelf maar minstens 1x per week training geeft aan 

deze trainingsgroep 
 


