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Een VTS-cursus Initiator bij jou in de club in 2020? 
 
De initiatorcursus is dé basisopleiding voor trainers die actief zijn op recreatief en/of precompetitief niveau. 
Wil je in 2020 zo een opleiding in jouw club laten doorgaan, aarzel dan niet om je kandidaat te stellen. Een 
ideale kans voor lesgevers uit jouw club en regio om deze cursus dicht bij huis te volgen. 
 
De Vlaamse Trainersschool/Sport Vlaanderen en de Gymnastiekfederatie organiseren jaarlijks tal van 
cursussen verspreid over heel Vlaanderen. Voor 2020 kan je je kandidaat stellen voor een initiatorcursus 
gymnastiek en/of kleutergym en/of Rope skipping.  
Heb je interesse in de initiatorcursus Freerunning en Parkour, neem dan contact met ons op om de 
specifieke aspecten te bespreken. 
 
We verwachten van de clubs die zich kandidaat stellen wel een engagement op 3 vlakken 
 

1. Reservatie van de geschikte accommodatie  
- Vergaderzaal of klaslokaal voor theorie 

Initiator Gymnastiek Initiator Kleutergym Initiator Rope Skipping 

2 dagen les (16u) 
2 halve dagen examen 

2 dagen les (16u) 
2 halve dagen examen 

3 dagen les (22u) 
2 halve dagen examen 

o Tafels en stoelen in klasopstelling voor ongeveer 20 personen 
o Beamer en scherm bij voorkeur aanwezig 
o Ruimte om (in aangrenzend lokaal) een aantal houdingen en oefenvormen in praktijk te 

testen 
 

- Sporthal of turnzaal voor praktijk 
 

Initiator Gymnastiek Initiator Kleutergym Initiator Rope Skipping 

5,5 dagen les (43u) 
1 halve dag examen 

4,5 dagen les (33u) 
1 halve dag examen 

5 dagen les (30u) 
2 halve dagen examen 

 
 

Minimale nodige materiaal 
 

Initiator Gymnastiek Initiator Kleutergym Initiator Rope Skipping 
2 springplanken + 2 minitrampolines 
4 lange matten + 4 valmatten 
2 plinten 
3 sportramen 
2 balken en 6 banken 
1 rekstok + 1 herenbrug 
Klein materiaal (kegels, hoepels, 
ballen, pittenzakjes,…) 
Werpmatjes – (kleine) spottermatjes 
Hulpblokken 

Klein materiaal (kegels, hoepels, 
ballen, pittenzakjes,…) 
2 springplanken + 1 minitrampoline 
2 lange matten + 2 valmatten 
2 plinten 
3 sportramen 
1 balk en 4 banken 
1 rekstok of damesbrug of 
herenbrug 
Werpmatjes – (kleine) 
spottermatjes 
Hulpblokken – steps - Wesco-
blokken 

Zwevende sportvloer (1/3 van 
sporthal is voldoende) 
10-tal kegels 
Muziekinstallatie 
Touwen (ook mogelijk te 
reserveren via de federatie): 
minimum 20 SR touwen, 10 paar 
CHWH touwen, 4 paar DD 
touwen, 2 long ropes 
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➔ De accommodatie wordt bij voorkeur gratis ter beschikking gesteld door club en/of 
gemeente. Uitzonderlijk is een vergoeding mogelijk (€5/u voor theorielokaal - € 15/u 
voor volledige sporthal) 

➔ De accommodatie dient exclusief voor deze cursus voorbehouden te worden (geen 
andere groepen in de zaal!) om de kwaliteit van de opleiding en de 
oefenmogelijkheden van de cursisten te garanderen. 

➔ Extra aanwezig materiaal is een meerwaarde! 
 
 

2. Sporters voorzien tijdens een aantal lesmomenten en tijdens het examen 
- Initiator Gymnastiek 

o Halve dag cursus: 20-tal recreatieve gymnasten (vanaf 7 jaar – niveau tussen ster 1 en 
ster 4 van Gymstars) 

o Halve dag examen: 20-tal recreatieve gymnasten (vanaf 7 jaar – niveau tussen ster 1 en 
ster 4 van Gymstars) 

o Gedurende 2u tijdens cursus (enkel indien vraag van docent bij start van cursus): 2-tal 
voorbeeldgymnasten om helperstechnieken te laten oefenen   
 

- Initiator Kleutergym 
o 2u cursus: 20-tal kleuters (1ste tot 3de kleuterklas) 
o Halve dag examen: 20-tal kleuters (1ste tot 3de kleuterklas) 

 
- Initiator Rope skipping 

o halve dag examen: min. 20 skippers (-11 jarigen zonder rope skipping ervaring  of het 
huidige seizoen begonnen met rope skipping) 

o halve dag herexamen: 10 skippers (-11 jarigen zonder rope skipping ervaring  of het 
huidige seizoen begonnen met rope skipping) 
 
 

➔ Tijdens de gevraagde periode moeten het niet steeds dezelfde sporters zijn, er kan 
gewerkt worden met een ‘beurtrol’, maar er dienen wel steeds het minimum aantal 
gevraagde sporters gelijktijdig aanwezig te zijn. 

 
 

3. Contactpersoon binnen de club die lokale zaken opvolgt: 
- Aanspreekpunt voor Gymfed in voorbereiding van de cursus 
- Aanwezig bij opstart van de cursus voor praktische zaken en afspraken met docent en cursisten 
- Toezicht doen tijdens halve dag schriftelijk examen 
- Zorgen dat voorziene accommodatie altijd tijdig beschikbaar/open en het nodige materiaal 

aanwezig is 
- Lokale promotie van de cursusorganisatie om voldoende deelnemers te hebben 

 
 
Lijkt dit iets voor jullie, vul dan het formulier in om jullie kandidaat te stellen en bezorg het ons ten laatste 
tegen 31 mei 2019.  
 Gymnastiekfederatie 
 Zuiderlaan 13  
 9000 Gent 
Of opleiding@gymfed.be  
 

mailto:opleiding@gymfed.be
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Op basis van alle binnengekomen kandidaturen zal er een planning worden opgemaakt voor 2020. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de accommodatie, de regionale spreiding, beschikbare periode, docenten,… 
 
Als de club bovenstaande engagementen kan aangaan én wordt gekozen, zullen de Vlaamse 
Trainersschool/Gymfed zorgen voor: 

➢ Ervaren en gekwalificeerde docenten voor het geven van alle lessen 
➢ Administratieve opvolging van inschrijvingen en betalingen 
➢ Communicatie met cursisten 
➢ Aanspreekpunt voor lokale verantwoordelijke 
➢ Algemene promotie van de opleiding 
➢ Dragen van kosten voor cursusmateriaal, betaling docenten en eventueel accommodatie 


