SPORTBEGELEIDING OP MAAT

Beerschot Vrienden Atletiekclub en Centrum Basiseducatie
Antwerpen sloegen in 2015 de handen in elkaar om de cursus
aspirant-initiator aan anderstaligen te geven.
Uit deze samenwerking is de cursus SPORTBEGELEIDING OP MAAT
gegroeid, een werkboek ter ondersteuning van
trainersopleidingen of om anderstalige nieuwkomers nederlands te
leren via sport.

Voor wie is de cursus bedoeld ?
Voor anderstaligen die via sport de nederlandse taal willen leren.
Voor kandidaat-trainers die het sportjargon willen leren of willen
opfrissen.
Voor sportclubs, voor sportfederaties, voor organisaties die opleidingen
aanbieden, scholen …
Welke onderwerpen komen aan bod ?
Hoe moet ik voor een groep staan en praten ?
Wat is de juiste naam van de lichaamsdelen ?
Hoe zorg ik voor een veilige sportomgeving ?
Wat is de juiste naam van het sport- en spelmateriaal ?
Welke instructies moet ik kunnen geven ?
Hoe spreek ik alles correct uit ?
Hoe moet ik een goede oefening kiezen ?
Hoe moet ik een training voorbereiden ?

Bestellen
De prijs van de kaft SPORTBEGELEIDING OP MAAT bedraagt € 25 (+ € 9
verzendkosten)*
incl. de USB-kaart met ingesproken namen van de lichaamsdelen, het
sportmateriaal, de instructies en de voorzetsels met verwijzing naar de
bladzijden in de kaft
incl. het internetadres waarmee de kandidaat-trainers zonder
computer ook kunnen oefenen.
Bestellen kan door overschrijving van het gepaste bedrag op
rekeningnummer BE55 4029 1919 6144 van Beerschot Vrienden Atletiek Club
met vermelding “Sportbegeleiding op maat”.

*Buitenlandse geïnteresseerden nemen vooraf contact op met één van de contactpersonen

Samen aan de slag
Wil je met de cursus aan de slag gaan?
Wij zorgen voor ondersteuning!
Contacteer ons !

Meer info
Betty Autrique, voorzitter BVAC
0497 18 24 14
b_autrique@hotmail.com

Eric Van troyen, educatieve CBE
0468 56 95 67
eric.vantroyen@cbe-antw.be

SPORTBEGELEIDING OP MAAT is een samenwerking tussen Beerschot VAC,
Open School Antwerpen (CBE), de Vlaamse Overheid, de Vlaamse Atletiekliga en Fedasil.

