Richtlijnen en regels KNGU opleidingen en bijscholingen
Graag brengen we je via dit document op de hoogte van de richtlijnen en regels tijdens
opleidingen en bijscholingen van de KNGU. We vragen je om dit als docent, trajectcoach,
praktijkbegeleider, beoorelaar of cursist op te volgen. Zo kunnen we samen, ook in tijden van
corona, het opleidings- en bijscholingsaanbod waar mogelijk voortzetten.
Praktijkdagen
Momenteel bieden we helaas geen fysieke opleiding/bijscholingsdagen aan. Zodra het binnen
de maatregelen weer mogelijk is om fysieke opleiding/bijscholingsdagen aan te bieden, starten
wij met de (her)planning. We hebben hierbij zo’n twee weken nodig voor het vastleggen van de
zalen en docenten. Daarna gaan de opleiding/bijscholing weer van start. De betreffende
cursisten ontvangen t.z.t. nader bericht over de aangepaste planning van hun
opleiding/bijscholing.
Online bijscholingen voor trainer/coaches en juryopleidingen gaan wel door. Bekijk de
opleidingsagenda voor het aanbod: https://opleidingen.kngu.nl/opleidingsagenda
Stageopdrachten
Indien de sportclubs waar je stage loopt online- en/of buitenlessen aanbiedt, dan kun je hier
stageopdrachten en/of portfolio PVB’s uitvoeren.
Examen
De praktijkexamens worden waar mogelijk buiten ingepland, indien aan dezelfde voorwaarden
kan worden voldaan als het geven van een binnenles.
Verlenging opleidings- en licentietermijn
Indien je opleidingstermijn afloopt in de periode dat er geen fysiek opleidingsaanbod is, dan
wordt je opleidingstermijn verlengt. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op via
opleidingenkss@kngu.nl. Alle Licenties zijn vanaf 14 januari 2021 met drie maanden verlengt.
Algemeen sportprotocol
Samen met NOC*NSF en andere sportbonden hebben we als KNGU meegewerkt aan de
ontwikkeling van een ‘algemeen protocol verantwoord sporten’ waarmee we het sporten binnen
de maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM willen faciliteren. Ga naar de website van
NOC*NSF en de Dutch Gymnastics voor de laatste stand van zaken:
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://dutchgymnastics.nl/veelgestelde-vragen
Meer informatie
Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar:
Opleidingen: opleidingenkss@kngu.nl
Bijscholingen: bijscholingen@kngu.nl
KNGU Team Educatie

DISCLAIMER: DIT PROTOCOL IS CONSTANT IN ONTWIKKELING EN IS GEBASEERD OP DE KENNIS VAN
NU. DE KOMENDE MAANDEN KUNNEN NOG AANPASSINGEN VOLGEN (OP BASIS VAN ADVIES RIVM
& NOC*NSF EN DE DAARUIT VOLGENDE NOODVERORDENINGEN).
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