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1. INSCHRIJVING
Om je in te schrijven voor de cursus Aspirant-Initiator dien je in te loggen op de website van Tennis Vlaanderen; hierna zijn er
twee mogelijkheden om zich in te schrijven voor een cursus:
1)
2)

Ga naar je spelersdashboard ➔ via “Word trainer of official” kan je een cursusdatum en -locatie kiezen en inschrijven voor
de cursus op deze locatie.
Ga rechtstreeks naar de pagina met een overzicht van cursusdata en -locaties via deze link.

Opgelet:
•
De inschrijving dient direct online betaald te worden (70 EUR); gelieve uw betaalbakje bij de hand te houden. Je
inschrijving is pas definitief na betaling van het cursusgeld.
•
Indien een betaling niet lukt krijgt u de status ‘niet verwerkt’. Deze status verdwijnt na 30 minuten. Nadien kan u gewoon
opnieuw inschrijven. Bij blijvende problemen met de inschrijving en/of betaling kan je een e-mail sturen naar
trainers@tennisvlaanderen.be.
Cursus volzet? Stuur een mailtje naar trainers@tennisvlaanderen.be met de vraag of u er nog bij kan. Als het maximum aantal
voor een cursus bereikt is, word je op de reservelijst gezet en zal je gecontacteerd worden als er een plaats vrij komt.

2. ANNULATIE
Bij annulatie tot en met 3 dagen voor de cursus kan het cursusbedrag:
o teruggestort worden mits afhouding van een administratieve kost van 10 EUR of
o verplaatst worden naar een andere cursus
Bij annulatie binnen de 2 dagen voor aanvang van de cursus of ongewettigde afwezigheid wordt er geen terugbetaling, noch
een verplaatsing naar een andere cursuslocatie voorzien.
Om je inschrijving te annuleren stuur je een e-mail naar trainers@tennisvlaanderen.be

3. CURSUSLOCATIE
Je schrijft in voor een cursus op een locatie naar keuze. Voor een overzicht van mogelijke data en locaties, zie
https://www.tennisvlaanderen.be/aspirant-initiator. De volledige cursus dient op dezelfde locatie gevolgd te worden.
Details i.v.m. de cursuslocatie (adres, contactgegevens) vind je terug via de website van Tennis Vlaanderen:
https://www.tennisvlaanderen.be/zoek-een-club

4. DAGPLANNING
De cursus is gespreid over twee cursusdagen. Elke cursusdag start om
Cursisten worden verwacht minstens 15 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn.

9u

en

eindigt

om

18u.

5. AANWEZIGHEID EN ATTITUDE
Elke deelnemer dient de volledige cursus te volgen: 100% aanwezigheid is verplicht om deel te nemen aan het examen.
Er wordt een goede attitude verwacht: leergierig, verantwoordelijkheidszin, positieve uitstraling en enthousiasme.
Alle deelnemers dienen volgende zaken mee te brengen:
o Tenniskledij en -materiaal
o Schrijfplank, notitiebladen en balpen
o Lunchpakket + drank
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6. EXAMEN
6.1.1 Info examen
Er wordt een theoretisch en praktisch examen afgelegd op de laatste dag van de cursus. Je dient voor beide onderdelen te slagen
om het attest Aspirant-Initiator te behalen.
o
o

Het theoretisch examen bestaat uit meerkeuzevragen over de leerstof die tijdens de cursus behandeld werd.
Het praktijkexamen betreft een techniektest (docent zal hierover toelichting geven tijdens de cursus).

6.1.2 Minimumvereisten
•
Op het theoretisch examen dient minstens 50% gehaald te worden om het attest Aspirant-Initiator te behalen. Hiervoor moet
je minstens 20 van de 30 meerkeuzevragen juist beantwoorden (geen giscorrectie).
•

Slagen voor het praktijkexamen kan op twee niveaus:
o Niveau Aspirant-Initiator = voldoende om attest Aspirant-Initiator te behalen
o Niveau Initiator = voldoende om attest Aspirant-Initiator + attest Persoonlijke Techniek Initiator* te behalen

*Het attest Persoonlijke Techniek Initiator is noodzakelijk om de cursus Initiator aan te vatten (niet verplicht voor opleidingsniveau
Aspirant-Initiator). Referentiepunten en beeldmateriaal voor deze toelatingsproef: https://www.tennisvlaanderen.be/initiator
6.1.3 Bekendmaking resultaten
Binnen de maand na het afleggen van het examen ontvang je een email met de uitslag van het theoretisch en het praktisch
examen.
6.1.4 Herkansingen
Indien je niet geslaagd bent voor één of beide onderdelen, kan je hier inschrijven voor een herkansing. Je dient enkel het
onderdeel waarvoor je niet geslaagd was opnieuw af te leggen. Een herkansing kost 15 euro (apart te betalen voor theorie en/of
praktijk).
De herkansingen vinden steeds plaats op de 2e lesdag van een cursus op volgende uren:
•
16-17u: praktijk
•
17-18u: theorie

7. STAGE
7.1.1 Info stage
De stage kan pas aangevat worden na het volgen van de cursus. Je moet niet op je examenresultaten wachten om je stage te
doen.
De stage dient afgerond te zijn binnen de 6 maanden na het volgen van de cursus.
Voor de stage van Aspirant Initiator is er keuze uit het assisteren van 2 Kids Toer Tornooien (op twee verschillende clubs, niet de
eigen club) of het helpen op 1 evenement van de Kids Masters in april/september. De nodige info over de stages vind je op de
website van Tennis Vlaanderen via “Trainers” > “Aspirant-Initiator” (zie ‘stage’ onderaan deze pagina).
•

Link naar kalender met Kids Toer tornooien: https://www.tennisvlaanderen.be/zoek-een-tornooi?circuitId=50&link=true
➔ zelf contact opnemen met club om stage vast te leggen

•

Link om in te schrijven voor stage Kids Masters: http://www.tennisvlaanderen.be/kalender-detail?courseId=74

7.1.2 Indienen stagedossier
Na afronding van alle stageopdrachten dienen de ingevulde stageformulieren per e-mail opgestuurd te worden naar
trainers@tennisvlaanderen.be. Je stagedossier zal binnen de twee weken verder behandeld worden. Na verdere behandeling
ontvang je een bevestigingsmail.
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8. DIPLOMA
Na de goedkeuring van je stageformulieren ontvang je, indien geslaagd voor het theoretisch en het praktisch examen, een email
dat je het attest Aspirant-Initiator behaald hebt.
Vanaf dit moment staat de functie van Aspirant-Initiator vermeld op jouw spelersdashboard op de website van Tennis Vlaanderen.
Het officiële attest Aspirant-Initiator ontvang je, afhankelijk van de einddatum van je stage, in juli of december. Dit wordt per
post toegestuurd.
Ter info
Het diploma mini-tennisbegeleider (voor 2009) komt overeen met het diploma Aspirant Initiator (na 2009).
Indien je deze cursus gevolgd hebt, kunnen wij geen kopie van je diploma opsturen. Wij kunnen enkel een attest maken.

Voor alle vragen i.v.m. de trainersopleidingen, contacteer trainers@tennisvlaanderen.be
Tennis Vlaanderen
Kaderopleiding
Louizapoortgalerij 203 – Bus 3
1050 Brussel
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