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Een cursus Aspirant-Initiator organiseren in jouw club? 
 
De opleiding Aspirant-Initiator is een basisopleiding voor hulptrainers Ropeskipping. De opleiding kan 
gevolgd worden vanaf het jaar waarin de deelnemer 15 wordt. Cursisten leren wat hun taken en 
verantwoordelijkheden als hulptrainer zijn tijdens lessen Ropeskipping.  
 
Wil je zo een opleiding in jouw club laten doorgaan, aarzel dan niet om je aanvraag in te dienen. Dit is de 
ideale kans om hulplesgevers uit jouw club en regio deze cursus dicht bij huis te laten volgen. De 
aanvraag dient minimum 2 maanden voor aanvang van de cursus ingediend te worden bij Lore 
Marguillier, Zuiderlaan 13, 9000 Gent, loremarguillier@gymfed.be ). 
 

We verwachten hierbij engagement van de club op volgende vlakken: 
 

1. Verantwoordelijke binnen de club die volgende zaken opvolgt: 

 Indienen aanvraagformulier bij de federatie minimum 2 maand voor de start van de cursus 

 Afspraken maken met docent over locatie, dagen en uren van cursus  

 Contactpersoon met federatie in voorbereiding van de cursus 

 Praktische opvolging inschrijvingen/betalingen/aanwezigheden bij aanvang van de cursus 

 Aanspreekpunt voor de docent en cursisten tijdens de cursus 

 Lokale promotie van de cursusorganisatie 
 

2. Docent voordragen die aan de voorwaarden voldoet 

 Voorwaarden: 
o Pedagogisch diploma bezitten 
o Minimum kwalificatie: Initiator Rope skipping 
o Minimum 5 jaar ervaring als lesgever recreatie Rope skipping 

 Indien docent nog niet erkend werd dient formulier ‘aanvraag tot erkenning’ ingediend te 
worden bij de federatie (minimum 2 maand voor de start van de cursus) 

 
3. Reservatie van een geschikte sportzaal voor de cursus 

 16 uur cursus, aangeboden als één geheel in blokken van 4u 

 Zwevende sportvloer (min. 1/3de zaaldeel) 

 10-tal kegels 

 Muziekinstallatie 

 Touwen (ook mogelijk te reserveren via de federatie): minimum 20 SR touwen, 10 paar CHWH 
touwen, 4 paar DD touwen, 2 long ropes 

 
Bij voorkeur dient de accommodatie exclusief voor deze cursus voorbehouden te worden (geen 
andere groepen in de zaal) om de kwaliteit van de opleiding en de oefenmogelijkheden van de 
cursisten te garanderen. 
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De Federatie zorgt op haar beurt voor volgende zaken: 
 

1. Erkennen van de docent indien hij voldoet aan de voorwaarden 
2. Ondersteunen van de docent in het doceren van de opleiding 
3. Algemene bekendmaking van organisatie cursus op website 
4. Administratieve opvolging 

 Inschrijvingen tot 2 weken voor aanvang cursus (min = 12, max = 18) 

 Financiële opvolging inschrijvingen 

 Inschrijvingslijst aanleveren aan verantwoordelijke van de club en de docent 

 Doorgeven resultaten aan Vlaamse trainersschool en bezorgen attest 
5. Financiële aspecten 

 Vergoeding docent 

 Inkomsten inschrijvingsgeld 

 Cursusmateriaal 

 
Algemene info over de opleiding Aspirant-Initiator Rope skipping:  
 
Toelatingsvoorwaarden cursisten: 
Minstens 15 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start 
 
Opleidingsonderdelen: 
Het opleidingsstramien omvat 16 uren (waarvan 0 uren stage), 1 module(s) en 4 vakken.  
Er wordt geen examen afgenomen, maar de cursisten worden tijdens de duur van de opleiding permanent 
geëvalueerd. Het resultaat van de evaluatie is niet delibereerbaar en er is geen herexamen mogelijk.  
 
Module 1: Aspirant – Initiator Rope skipping (16 u.)   
Basisvaardigheden Rope skipping   4 u. 
Praktische organisatie van een les Rope skipping 4 u. 
Spel- en oefenvormen Rope skipping   4 u. 
Basisprincipes methodiek en didactiek Rope skipping 4 u. 
 
Doelstellingen opleiding: 
Door het volgen van deze opleiding leert de cursist volgende doelstellingen: 

o Een les Rope skipping voor te bereiden op basis van de ter beschikking gestelde spel- en oefenstof; 
o Rekening te houden met de didactische basisprincipes in Rope skipping en met de organisatorische 

tips van kijkwijzers en didactische hulpmiddelen; 
o Theoretische en didactische kennis van basisbewegingsprincipes in Rope skipping op niveau van de 

basissprongen zoals beschreven in de cursus. 
 
Deelnameprijs: Deelnameprijs per cursist bedraagt 50 euro voor de volledige opleiding. 


