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INSCHRIJVING

Je deelname aan de cursus Aspirant-Initiator is pas definitief na inschrijving via de website én betaling van het cursusgeld.

De kostprijs bedraagt 70 EUR, te betalen via bancontact.
Indien dit niet lukt kan u dit overschrijven op het nummer BE98 0016 0262 3993 (BIC: GEBA BE BB) t.a.v. Tennis Vlaanderen,
Louizapoortgalerij 203 bus 3 – 1050 Brussel (Verplichte mededeling: “Naam + ASPINI + locatie”)

BETALING

Bij annulatie tot en met 3 dagen voor de cursus kan het cursusbedrag:
•
•

teruggestort worden mits afhouding van een administratieve kost van 10 EUR of
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.

LOCATIE

UUR

WAT NODIG

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.

De cursus is gespreid over twee cursusdagen; elke cursusdag start om 9u en eindigt om 18u.
Cursisten worden verwacht tijdig aanwezig te zijn.

•

Tenniskledij en -materiaal

•

Schrijfplank, notitiebladen en balpen

•

Lunchpakket + drank

Elke deelnemer dient de volledige cursus te volgen: 100% aanwezigheid is verplicht om deel te nemen aan het examen.

AANWEZIGHEID

Er wordt van de kandidaat een goede attitude verwacht tijdens de cursus (leergierig, verantwoordelijkheidszin, positieve
uitstraling en enthousiasme).

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*.
•
•

EXAMEN

Op het theoretisch examen dient minstens 50% gehaald te worden om het attest Aspirant-Initiator te behalen.
Slagen voor het praktijkexamen kan op twee niveaus:
Niveau Aspirant-Initiator = voldoende om attest Aspirant-Initiator te behalen
Niveau Initiator = voldoende om attest Aspirant-Initiator + attest Persoonlijke Techniek Initiator** te behalen

*Indien je niet geslaagd bent voor het theoretisch en/of het praktisch examen, kan je hier inschrijven voor een herkansing.
**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

De stage kan pas afgelegd worden na het volgen van de cursus en dient afgerond te zijn binnen de 6 maanden na het volgen
van de cursus. De stage omvat het meehelpen bij 2 Kids Toer tornooien of het helpen bij 1 activiteit van Tennis Vlaanderen.

STAGE
Na afronding van alle stageopdrachten dienen de ingevulde stageformulieren per e-mail opgestuurd te worden naar
trainers@tennisvlaanderen.be OF per post naar Trainers Tennis Vlaanderen – Louizapoortgalerij 203 bus 3 – 1050 Brussel.

Binnen de maand na de cursus ontvang je een mail met de uitslag van het theoretisch en praktisch examen.

UITSLAG

Na de goede ontvangst van de ingevulde stageformulieren ontvang je, indien geslaagd voor het theoretisch en het praktisch
examen, een bevestigingsmail dat je het attest Aspirant-Initiator behaald hebt. Vanaf dit moment staat de functie van AspirantInitiator 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.
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