SPRINGEN LEIDER NIVEAU 2/ NIVEAU 3
Omschrijving opleiding

8 instructiedagen voor niveau 2 én 3.
Dag 1 tot en met dag 3 Niveau 2.
Dag 3 toetsing van Proeven van
Bekwaamheid (PVB) 2.1 t/m PVB 2.3.
Dag 4 tot en met dag 8 Niveau 3.
Er moet een aanvullende dag besteed
worden aan het organiseren van een
evenement. Deze wordt tijdens de opleiding
door docenten en cursisten ingepland.
Heb ik een vooropleiding nodig?
Nee
Hoe oud moet ik zijn om met de opleiding te 16 jaar
starten?
Hoe lang duurt de opleiding, wat is de
één jaar, maximaal twee jaar
maximale opleidingstijd?
Krijg ik theorielessen?
Via de digitale leeromgeving
Krijg ik praktijklessen?
Ja, 8 instructiedagen van 4 uur met 2
docenten.
En een aanvullende dag
Waar kan ik de opleiding volgen?
Een opleiding kan op wisselende plaatsen in
het land worden gegeven.
Info op www.kngucampus.nl
Hoeveel kost deze opleiding?
Zie www.kngucampus.nl -> tarievenlijst
Mag ik instructiedagen verzuimen?
Er is geen verzuim mogelijk.
Moet ik ook examen doen of op een andere Ja, de Proeven van Bekwaamheid (PVB). De
manier de opleiding afronden?
laatste PVB 3.1 is het examen. Deze mag pas
gestart worden als aan alle voorwaarden
voldaan zijn.
Kan ik ook een verkorte opleiding volgen?
Ja. Zie verder EVC/EVK schema op de
(EVK=Eerder Verworven Kwalificatie)
Campus-> Informatie
Ik heb geen diploma maar wel veel
- op basis van opleiding waarvan je geen
ervaring. Kan ik dan een verkorte opleiding
diploma hebt
volgen?
- op basis van ervaring, zie verder EVC/EVK
(EVC=EerderVerworvenCompetentie)
schema op de Campus-> Informatie
Van wie krijg ik les op de instructiedagen?
KNGU Docenten - Springen
Heb ik nog andere opleiders en
- een trajectcoach die jou begeleidt tijdens het
begeleiders?
opleidingstraject.
- de PVB beoordelaren die jouw portfolio’s en
de praktijkles PVB 3.1 beoordelen.
- de praktijkbegeleider.
Welk opleidingsmateriaal krijg ik?
Alle theorie staat in het klaslokaal. Materiaal
op de Campus kan worden geprint door
cursist. Tijdens de opleiding wordt ook nog
materiaal beschikbaar gesteld. Het meeste
materiaal moet je zelf maken en uitwerken.
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Moet ik stage lopen?
Wanneer mag iemand praktijkbegeleider
zijn?
Hoeveel stageopdrachten moet ik doen?
Waar moet ik de stageopdrachten doen?
Moet ik bij deze opleiding Proeven van
Bekwaamheid (PVB) doen?
Welke PVB’ s moet je wanneer en waar
doen?
Hoe oud moet ik zijn om de PVB’ s te
doen?
Welk diploma krijg ik als ik geslaagd ben?
Mag ik zelfstandig lesgeven met dit
diploma?
Kan ik met dit diploma nog andere
opleidingen/bijscholingen volgen?
Krijg ik na het volgen van de opleiding een
licentie?
Algemene voorwaarden KNGU opleidingen

Ja, bij een erkende praktijkbegeleider.
Met een geldige niveau 3 licentie (Springen)
met de functie praktijkbegeleider.
De opleiding bevat 7 tot 9 uitgebreide
stageopdrachten.
Bij een trampolineclub. Dit mag bij je eigen
club zijn of bij een andere club.
Ja
Niveau 2: PVB 2.1, 2.2 en 2.3
Niveau 3: PVB 3.1 t/m 3.5
16 jaar
Diploma Springen Leider 3
Ja

Ja, vul hiervoor het EVC/EVK formulier in.
Zie de Campus
Ja, mits KNGU-lidmaatschap.
Worden zichtbaar bij het inschrijven
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