Heb ik een vooropleiding nodig?
Nee. Affiniteit met de doelgroep is een pré.
Hoe oud moet ik zijn om met de opleiding te starten?
18 jaar gezien de korte duur van de opleiding.
Hoeveel instructiedagen heeft de opleiding?
De opleiding bestaat uit 6 instructiemomenten van 4 uur of 5 uur (dag 4), inclusief het
nijntje beweegdiploma. Dag 7 is het examen.
Wat is de maximale opleidingstermijn?
2 jaar.
Krijg ik theorie- en praktijklessen?
Ja, thuis bestudeer je de theorie en deze wordt toegepast in de praktijk.
Waar kan ik de opleiding volgen?
Kijk in de Opleidingsagenda op www.kngucampus.nl.
Hoeveel kost deze opleiding?
Kijk bij Tarieven opleidingen en bijscholingen op www.kngucampus.nl.
Mag ik instructiedagen verzuimen?
Er is een aanwezigheidsplicht. Maximaal verzuim is 1 dag met geldige reden. De
docenten kunnen een vervangende opdracht geven.
Moet ik ook examen doen?
Ja, het examen is verplicht. Dit is de Proeve van Bekwaamheid 3.1.
Moet ik nog andere Proeven van Bekwaamheid doen?
Ja, Niveau 2: 2.1,2.2 en 2.3 Niveau 3: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 en 3.5 Deze PVB’ s worden
beoordeelt door de PVB beoordelaars.
Zijn er theorietoetsen?
Nee, er zijn oefenvragen om zelf je kennis te testen.
Van wie krijg ik les op de instructiedagen?
KNGU docenten.

Heb ik nog andere opleiders en begeleiders?
Ja, een trajectcoach en een praktijkbegeleider.
Welk opleidingsmateriaal krijg ik?
Digitaal: Het boek Fundament (digitaal in het klaslokaal). Map met
opleidingsmateriaal specifiek voor de doelgroep het Jonge Kind inclusief alle
informatie behorende bij het nijntje Beweegdiploma. (digitaal) Gymkids map.
Moet ik stage lopen?
Ja, binnen de eigen gymclub.
Wie is mijn praktijkbegeleider?
De lesgever bij de gymclub met ervaring in het lesgeven aan de doelgroep.
Wanneer mag iemand praktijkbegeleider zijn?
Geldige licentie N3 Gymnastiek of Kleuters + kwalificatie praktijkbegeleider of PB in
opleiding.
Hoeveel stageopdrachten moet ik doen?
Fase A (N2/N3): 4 observatieopdrachten en 8 standaardlessituaties (Gymkidsmap).
Fase B (N3) 10 hele lessen met deelopdrachten.
Waar moet ik de stageopdrachten doen?
Binnen je eigen gymclub.
Hoe oud moet ik zijn om de PVB’ s te doen?
18 jaar. KNGU Informatiekaart Jong Kind Leider niveau 3, versie 31-07-2018.
Welk diploma krijg ik als ik geslaagd ben?
Diploma Jonge Kind Leider Niveau 3 en het certificaat nijntje beweegdiploma.
Mag ik zelfstandig lesgeven met dit diploma?
Ja, aan peuters, kleuters en ouder- en kindgym.
Op welk niveau mag ik met dit diploma lesgeven?
Peuters, kleuters en ouder- en kindgym.

Wat is de waarde van het nijntje Beweegdiploma?
De gymclub kan met een lesgever met het certificaat nijntje Beweegdiploma
het keurmerk nijntje aanvragen bij de KNGU.
Kan ik met dit diploma nog andere opleidingen/bijscholingen volgen?
Bijscholingen onbeperkt. Advies EHBO voor kinderen en reanimatie (Rode Kruis).
Met niveau 3: Je kunt het gebruiken als instap voor andere niveau 3 opleidingen.
Krijg ik na het volgen van de opleiding een licentie?
Ja, Licentie Jonge Kind Leider 3.
Kan ik ook een verkorte opleiding volgen? (EVK=Eerder Verworven Kwalificatie)
Nee, dit is niet mogelijk in de 6 daagse opleiding.

