Gymnastiek

Gymnastiek Assistent Niveau 1
Heb ik een vooropleiding nodig?
Nee.
Hoe oud moet ik zijn om met de opleiding te starten?
De adviesleeftijd is rond de 12 jaar.
Waar kan ik de opleiding volgen?
Je volgt de opleiding bij jouw gymsportclub. Je overlegt ook met je gymclub
wanneer je met de opleiding gaat starten.
Hoe kan ik me inschrijven?
De trainer van jouw club kan voor jou de inschrijving verzorgen.
Hoeveel kost deze opleiding?
Dit staat vermeld als je op de opleiding klikt.
Hoe lang duurt de opleiding?
Dit gaat in overleg met de gymsportclub, maar maximaal 1 jaar.
Wat is de maximale opleidingstijd?
Je moet de opleiding binnen 1 jaar afronden.
Krijg ik theorielessen?
Nee. Je krijgt wel een opdrachtenboekje Gymnastiek Assistent.
Krijg ik praktijklessen?
Nee, je voert de 19 opdrachten uit in de les bij jouw gymsportclub.
Wanneer doe ik die opdrachten?
De planning van de opdrachten en bijvoorbeeld het inhalen bij verzuim gaat in
overleg met de leiding van jouw gymclub.
Moet ik ook examen doen of op een andere manier de opleiding afronden?
De leiding van jouw gymsportclub tekent de opdrachten af die je doet. Als je alle
opdrachten hebt gedaan, stuurt de leiding de aftekenlijst op naar de KNGU.
Daarna ontvang je het diploma Gymnastiek Assistent niveau 1
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Heb ik nog andere opleiders en begeleiders?
Nee.
Welk opleidingsmateriaal krijg ik?
Je krijgt het opdrachtenboekje Gymnastiek Assistent.
Wie is mijn praktijkbegeleider?
De leiding van jouw gymclub.
Wanneer mag iemand praktijkbegeleider zijn?
Als de leiding het diploma Gymnastiek Leider Niveau 3 heeft.
Moet ik bij deze opleiding Proeven van Bekwaamheid (PVB) doen?
Als jouw leiding de aftekenlijst opstuurt, voldoe je aan PVB 1.1 en 1.2
Hoe oud moet ik zijn om de PVB’s te doen?
12 jaar.
Welk diploma krijg ik als ik geslaagd ben?
Je krijgt het diploma Gymnastiek Assistent Niveau 1.
Mag ik zelfstandig lesgeven met dit diploma?
Nee, ja mag niet alleen lesgeven.
Kan ik met dit diploma nog andere opleidingen/bijscholingen volgen?
Ja.
Krijg ik na het volgen van de opleiding een licentie?
Nee.
Wat zijn de Algemene voorwaarden KNGU opleidingen?
Deze worden zichtbaar als je je inschrijft.

