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Gymnastiek
Trainer A Gymnastiek - Discipline Toestelturnen meisjes
Door de denkcel goedgekeurd op: 09-06-2017

Info: VTS-Secretariaat, Vera Fonck, tel. +32 2 209 47 32 , e-mail : vera.fonck@sport.vlaanderen

Benaming diploma : Trainer A Toestelturnen meisjes

Doelstellingen :  

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het trainen en coachen van competitieve TTM-gymnasten (jongeren, 
adolescenten en volwassenen) tot op het nationaal/internationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en 
de ontwikkelingslijn van Toestelturnen meisjes, teneinde hen via aangepaste sporttechnische, tactische en conditionele trainingsopbouw en 
mentale begeleiding te laten doorstromen naar het hoogste niveau en topprestaties te behalen.

Toelatingsvoorwaarde(n)  :

• Kwalificatievoorwaarde(n):
o Kwalificatie: het diploma van 'Trainer B Toestelturnen meisjes' bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.

• Ervaring:
Aan te tonen via portfolio en intake gesprek met DSKO:
o Actief zijn als trainer op nationaal niveau binnen gymnastiek: tijdens de afgelopen 5 jaren minstens één seizoen actief zijn geweest als 
trainer van één of meerdere TTM-gymnasten:
* in de categorie A10 die zich hebben kunnen plaatsen voor het VK
* die zich hebben kunnen plaatsen voor BK
* die zich hebben kunnen plaatsen voor de Coupe KBT
o Aantonen dat je de geleerde kennis, vaardigheden en attitudes uit de Trainer B opleiding toepast als trainer
o In het bezit zijn van 8 credits behaald tijdens de afgelopen 3 jaren, samen te stellen op basis van onderstaande mogelijkheden en waarvan 
minstens 4 credits dienen verworven te zijn door het volgen van sporttechnische bijscholingen. Deze bijscholingen kunnen gevolgd worden 
bij, GymFed, Vlaamse Trainersschool (VTS Plus) of FIG. Bijscholingen die hier niet onder vallen kunnen door DSKO en de ST-coördinator 
goedgekeurd worden (attest en inhoud cursus moeten voorgelegd worden).
o Creditsysteem = punten verdienen op basis van bijscholingen/opleidingen – 8 punten over 3 jaar:
* Bijscholing (clinic/technische sessie/jurycursus) volgen: minimum 4 punten dienen te worden verzameld langs deze weg
* <2 uur = 1 punt
* 2-3 uur = 2 punten
* 4-6 uur = 3 punten
o Bijscholing (clinic/technische sessie/jurycursus) geven: kan samen met 'mentorschap' maximum meetellen voor 4 punten
* <2 uur = 2 punt
* 2-3 uur = 3 punten
* 4-6 uur = 4 punten
o Mentorschap voor stagiair (Module 4): 2 punten per cursist. Dit kan samen met 'bijscholing geven' maximum meetellen voor 4 punten
* 1 of meerdere lesopdrachten als VTS-docent in Gymnastiek: 2 punten. Dit kan samen met 'bijscholing geven' maximum meetellen voor 4 
punten 
o Naast bewijsstukken voor alle bovenstaande toelatingsvoorwaarden, dient het portfolio volgende onderdelen te bevatten:
o SWOT-analyse (sporttechnisch en persoonlijk). Zodoende kan bij de invulling van de stage rekening gehouden worden met de sterktes en 
zwaktes en kan een gerichte invulling van de stage-uren gerealiseerd worden.
o Voorstel van stageplaats Trainer A TTM
* Observatie- en assistentiestage: A12 en/of ouder: in één van de Beloftencentra en/of de Topsportschool
*  Toepassingsstage:
° A10 en/of ouder: in één van de Regioclubs, Beloftencentrum en/of Topsportschool/club
° B13, B14-15 en/of B16+: in een door GymFed goedgekeurde club
o Voorstel van gymnasten die je zal begeleiden tijdens je Trainer A-opleiding (naam, niveau, aantal trainingen per week, club)

Vrijstellingen; volgorde van de modules en opmerkingen (bv. materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.):

Eventuele vrijstelling(en)
o Module 1: Vrijstellingen voor het Algemeen Gedeelte kunnen aangevraagd worden op basis van de VTS-vrijstellingstabel - zie 
www.sport.vlaanderen/vts/vrijstellingstabel > Nuttige info voor cursisten.
o Module 3: Cursisten die de FIG cursus (level 2) succesvol voltooid hebben, zijn vrijgesteld van het praktijkexamen.

Volgorde van de modules
o Module 1 is de basismodule en dient verplicht als eerste met succes gevolgd te worden.
o De overige modules worden als één geheel gevolgd.

Opmerkingen (bv. materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.)
o De afgewerkte portfolio digitaal doorsturen naar de jury, tegen de voorziene deadline
o Het praktijkexamen afleggen in sportkledij en de opdrachten voorbereiden
o Eigen gymnasten meebrengen naar het praktijkexamen als demonstratoren

 

Opleidingsonderdelen 

De opleiding omvat 266 uren (waarvan 140 uren stage) , 4 module(s), en  19 vakken 



Legende: Type = Evaluatietype, D = Delibereerbaar vak, ND = Niet delibereerbaar vak;
T = Theoretisch examen, P = Praktijkexamen, PF = Portfolio, E = Eindwerk, AV = Aanwezigheid verplicht, GE = Geen evaluatie, PE = Permanente evaluatie, GP = Geïntegreerde proef, OP = Opdracht, 

PP = Praktijkexamen + Permanente evaluatie, PT = Praktijkexamen +Theoretisch examen, PR = Portfolio + Praktijkexamen, TO = Theoretisch examen + Opdracht;

Opleidingsstramienen Vlaamse Trainersschool – Versie 11-10-2017

Module 1: Algemeen Gedeelte Trainer A (35 u.) Type D/ND Theorie Praktijk Stage Totaal

Duiding bij de opleiding Trainer A GE 1 1 u. 
Meten en evalueren van het prestatievermogen T D 6 6 u. 
Conditionele aspecten van sportbeoefening op hoog niveau T D 12 12 u. 
Plannen en periodiseren T D 6 6 u. 
Medische aspecten van sportbeoefening op hoog niveau T D 5 5 u. 
Mentale aspecten van sportbeoefening op hoog niveau T D 5 5 u. 

Module 2: Sporttechnische module Trainer A Toestelturnen meisjes (61 u.) Type D/ND Theorie Praktijk Stage Totaal

Introductie tot de opleiding Trainer A GE 2 2 u. 
Techniek, methodiek en foutenanalyse Trainer A TTM GP ND 12 12 24 u. 
Planning en periodisering Trainer A TTM GP ND 10 2 12 u. 
Capita selecta Trainer A Gymnastiek GP ND 11 11 u. 
Trainings- en wedstrijdanalyse Trainer A TTM GP ND 4 2 6 u. 
Clubfuncties Trainer A Gymnastiek GP ND 3 3 u. 
Wetenschappelijke toepassingen in de competitiegymnastiek op topniveau GP ND 3 3 u. 

Module 3: Didactisch- methodische module Trainer A Toestelturnen meisjes (30 u.) Type D/ND Theorie Praktijk Stage Totaal

Didactische oefeningen: technische aspecten Trainer A TTM GP ND 6 6 u. 
Didactische oefeningen: planning, periodisering en fysieke voorbereiding Trainer A TTM GP ND 3 3 u. 

Blessurepreventie Trainer A TTM GP ND 3 3 u. 
Competentieontwikkeling van de Trainer A TTM GP ND 6 6 u. 
Feedback- en reflectiemoment stage Trainer A TTM GP ND 12 12 u. 

Module 4: Stagemodule Trainer A Toestelturnen meisjes (140 u.) Type D/ND Theorie Praktijk Stage Totaal

Stage Trainer A TTM GP ND 140 140 u. 




