Freerunning en Parkour Trainer-coach 3
De opleidingen worden aangeboden via http://www.freerunbasics.nl
Waar bestaat het opleidingstraject uit?
 Inschrijven voor en volgen van 4 instructiemodules A,B,C en D
 Zelf plannen en regelen praktijkvorming;
 Inschrijven en uitvoeren van het kwalificatietraject.
Voor welk niveau lesgroep is deze opleiding?
Basis en uitbreiding Freerunning.
Hoe lang duurt de opleiding?
Dat bepaal je zelf, minimaal 4 maanden maximaal 2 jaar.
Heb ik na het uitvoeren van het kwalificatietraject lesgeefbevoegdheid?
Ja.
Krijg ik na het volgen van het instructiedeel en uitvoeren van het kwalificatietraject
een licentie?
Ja, als je lid bent van een KNGU vereniging ontvang je een KNGU niveau 3 licentie
Freerunning.
Wat heb ik nodig om tot deze opleiding toegelaten te worden?
Niveau 2 Freerunning, Niveau 3 Gymnastiek/springen of ALO, CIOS, SB met keuzevak
gymnastiek /turnen.
Kan ik ook een verkorte opleiding (EVK=Eerder Verworven Kwalificatie ) volgen?
Alle instructiemomenten zijn verplicht. Alleen vrijstelling voor eerder behaalde
Proeven Van Bekwaamheid (KSS) of stageopdrachten. (PVO)
Ik heb geen diploma maar wel veel ervaring. Kan ik een verkorte opleiding
(EVC=Eerder Verworven Competentie) volgen?
Nee, dat is niet mogelijk.
Welk diploma krijg ik na succesvol afronden van de opleiding?
Je krijgt dan het diploma Freerunning en Parkour Trainer-coach 3.
Kan ik met dit diploma nog andere opleidingen volgen?
Je kunt naar Niveau 3 van een andere discipline: Horizontaal -Acro -Springen.

Hoe oud moet ik zijn om te starten met de opleiding?
18 jaar, met dispensatiemogelijkheden.
Moet ik bij deze opleiding examen doen?
Indien je in aanmerking wilt komen voor het erkende diploma Kwalificatie Structuur
Sport. In totaal zijn er 3 PVB ‘s (vrijstelling PVB 3.1, 3.2 -3.4, indien reeds in bezit van
diploma KSS-3)
Dit examen moet apart via de KNGU aangevraagd en betaald worden.
Die je geen KSS examen dan ontvang je het certificaat Freerunning en Parkou
Trainer-coach 3 van Freerun Basics. Met dit certificaat kan je geen KNGU licentie
aanvragen.
Hoe oud moet ik zijn om de Proeven van Bekwaamheid (examen) te mogen doen?
18 jaar tijdens PVB 3.1.
Welke PVB’s kun je wanneer doen?
Pas na de instructie en toepassing in de praktijk kun je inschrijven voor een
kwalificatietraject.
Door wie word ik begeleid binnen de club/organisatie?
De praktijkopdrachten doe je in je eigen lessen binnen de club/organisatie,
eventueel ook in de lessen van de praktijkbegeleider binnen je eigen of een andere
vereniging die je daarvoor benadert hebt. Deze is in het bezit van een niveau 3
freerunning, opleidingsinstituut, en heeft de Praktijkbegeleider scholing gevolgd.
Wie zijn de andere opleiders en begeleiders?
 De docenten van de opleiding
 Een trajectcoach die je begeleidt tijdens het opleidingstraject.
 De PVB beoordelaren die jouw portfolio’s en eind les beoordelen.
Wat zijn het aantal instructie uren/dagen per instructieweekend?





Module A : 8 uur
Module B : 8 uur
Module C : 8 uur
Module D : 8 uur

Welk opleidingsmateriaal krijg ik?
 Opleidingsmap Freerun Basics

Hoeveel PraktijkVormingsOpdrachten (stageopdrachten) moet ik doen?
Minimaal 12, je overlegt dit met de docent/prakrijkbegeleider.
Als je weinig ervaring hebt, doe je veel opdrachten. Heb je veel ervaring, dan
minder.
Krijgt mijn Praktijkbegeleider een vergoeding voor de begeleiding?
Nee, er is voor deze opleiding geen praktijkbegeleiders vergoeding.
Hoeveel dagen mag ik verzuimen door bijv. ziekte?
Er mag geen instructie gemist worden.
Wat kosten het opleidingstraject?
Zie de tarievenlijst op www.freerunbasics.nl/opleidingen
Wat kost het kwalificatietraject?
Zie de tarievenlijst KNGUcampus bij Informatie. Je moet je apart voor dit
kwalificatietraject inschrijven.
Waar vind ik de algemene voorwaarden?
De algemene voorwaarden van Freerun Basics zijn van toepassing.

