Jazzdans Leider Niveau 3
Heb ik een vooropleiding nodig?
Ja, je hebt diploma Jazzdans Assistent Leider Niveau 2 of een vergelijkbare opleiding
nodig.
Hoe oud moet ik zijn om met de opleiding te starten?
Je moet 16 jaar zijn.
Hoe lang duurt de opleiding?
De opleiding duurt 10 tot 16 maanden.
Wat is de maximale opleidingstijd?
Je mag xaximaal 2 jaar over de opleiding doen.
Krijg ik theorielessen?
Ja.
Krijg ik praktijklessen?
Ja.
Waar kan ik de opleiding volgen?
Er zijn instructiemomenten op locatie.
Hoeveel kost deze opleiding?
Dit staat vermeld als je op de opleiding klikt.
Mag ik instructiedagen verzuimen?
In principe geen verzuim, mits met een geldige reden 1x in fase A en 1x in fase B.
Geen inhaaldagen, maar inhaalopdrachten indien mogelijk en ter beoordeling aan
de docenten van de opleiding.
EVK opleidingen: geen verzuim mogelijk!
Moet ik ook examen doen of op een andere manier de opleiding afronden?
Ja, een examenles (Proeve van Bekwaamheid PVB 3.1).
Hoeveel instructie-uren/dagen zijn er?
Er zijn 11 Instructiedagen van 5 uur.

Van wie krijg ik les op de instructiedagen?
KNGU Docenten.
Heb ik nog andere opleiders en begeleiders?
Ja, de praktijkbegeleider bij de gymclub. De docenten van de opleiding vervullen
meerdere rollen, onder andere trajectcoach, en beoordelaar portfolio en
praktijkopdracht.
Welk opleidingsmateriaal krijg ik?
Een cursusmap. Je ontvangt een wachtwoord en een inlogcode voor het digitale
klaslokaal.
Moet ik stage lopen?
Ja
Wie is mijn praktijkbegeleider?
Iemand van de Jazzdansleiding binnen de gymclub met een geldige
jazzdanslicentie en de kwalificatie Praktijkbegeleider.
Wanneer mag iemand praktijkbegeleider zijn?
Als iemand Jazzdansleiding binnen de gymclub is en een geldige jazzdanslicentie en
de kwalificatie Praktijkbegeleider heeft.
Hoeveel stageopdrachten moet ik doen?
Fase A: 8 opdrachten
Fase B: 28 opdrachten, waarvan 5 keuze en 7 opdrachten die je thuis kunt uitwerken
PVB 3.2 t/m 3.5 voer je bij de gymclub uit
Waar moet ik de stageopdrachten doen?
Bij de gymclub.
Moet ik bij deze opleiding Proeven van Bekwaamheid (PVB) doen?
Ja, PVB 3.1 t/m 3.5.
Hoe oud moet ik zijn om de PVB’s te doen?
16 jaar.
Welk diploma krijg ik als ik geslaagd ben?
Jazzdans Leiding Niveau 3

Mag ik zelfstandig lesgeven met dit diploma?
Ja.
Op welk niveau mag ik met dit diploma lesgeven?
Niveau 3.
Kan ik met dit diploma nog andere opleidingen/bijscholingen volgen?
Ja.
Krijg ik na het volgen van de opleiding een licentie?
Ja, mits je KNGU-lid bent.
Kan ik ook een verkorte opleiding (EVK=Eerder Verworven Kwalificatie) volgen?
Ja. Kijk bij de informatie over EVC/EVK op deze website.
Ik heb geen diploma maar wel veel ervaring. Kan ik dan een verkorte opleiding
EVC=EerderVerworvenCompetentie) volgen?
Kijk bij de informatie over EVC/EVK op deze website.
Wat zijn de Algemene voorwaarden KNGU opleidingen?
Deze worden zichtbaar als je je inschrijft.

