
 

      

 

- 1 - 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 



 

      

 

- 2 - 

 

 
 

1. WIE KAN INITIATOR WORDEN? 

 

De kandidaat moet:  
- een golfer zijn met hcp 18.4 of beter 3 maanden voor start van de opleiding. 
- geboren zijn in het jaar 1997 of vroeger 
- de aanvraag volledig invullen en goedgekeurd worden door het Education 

Committee1 
 

 

2. WAT KAN EN MAG EEN INITIATOR? 

 
Een initiator mag:  
 

• groepen de elementaire beginselen (initiaties) meegeven van golf 
• de pro assisteren bij junior training  
• geven van ‘B-Golf’ 
• groepen informeren over: 

o de golf clubs in België 
o veiligheid in golf; 
o golfhistoriek in België en de wereld 
o de basis van de golfregels 
o de basis van golfmateriaal 
o begrippen in golf 

 
Wanneer de initiator een amateur is dient hij/zij bij het uitoefenen van deze activiteiten 
de regels van het amateurstatus (R&A) en de vrijwilligerswet te respecteren.  
 
 

3. HET PROGRAMMA INITIATOR 
 

De cursus bestaat uit twee delen: een algemeen gedeelte (BLOSO) en een 
sportspecifiek gedeelte. 
 
Het Algemeen gedeelte bestaat uit 15 uur theorie. 
 
Het Sportspecifiek gedeelte bestaat uit:  

- Theorie: 24 uur  
- Praktijk:   

o 7 dagen golfpromotie via de VVG 
o 24 uur stage op de home-club o.l.v. de Head-Pro 

 

De cursus wordt gegeven in het Nederlands.   
 
Noot:  
De cursus initiator is een onderdeel van het PGA EducationProgramma om club 
Professional te worden.  Deze 3-jarige opleiding bestaat uit level 1: initiator – level 2: 
instructeur en level 3 trainer B/Class A Pro. Er worden enkel diploma’s uitgereikt na 
level 1 en level 3. Om met level 2 te starten moet u verplicht het amateurstatuut 
opgeven.  

 
 

                                                           
1 Het Education Committee bestaat uit vertegenwoordigers van de PGA, de VVG.  
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4. HOE STARTEN MET DE OPLEIDING?  
 

1) AANVRAAG:  

Om van start te kunnen gaan met de opleiding dient u een aanvraag in te dienen bij het 
Education Committee (adres: VVG, Leuvensesteenweg 643, 1930 Zaventem).   
Het dossier dient volgende zaken te omvatten:  

- Volledig ingevuld aanvraagformulier 
- Bewijs van uw handicap  
- Confirmatie van uw head-pro 
- Confirmatie van uw stage-club (De stage club dient een VVG club te zijn) 
- Amateurstatus (u volgt het programma als amateur of als trainee/pro?)  
- Diploma’s voor eventuele vrijstellingen (regent LO, Lic. LO,..) 
- Recente foto 

Wanneer het Education Committee uw aanvraag heeft goedgekeurd wordt u op de 
hoogte gebracht zodat u zich kan inschrijven voor de cursus initiator golf via BLOSO. 
Van zodra u bent ingeschreven voor de cursus dient u verplicht aanwezig te zijn op de 
eerste lesdag van zaterdag 18 januari 2014.  
EEN HEAD-PRO? De Head-pro dient: 

• De student te begeleiden in de praktijkuren op de stage-club 
• De student taken te geven in het kader van de cursus initiator 
• De student alle faciliteiten te bezorgen 
• Een evaluatieverslag op te maken en te bezorgen aan het Education 

Committee 
• Lid te zijn van de PGA of Belgium 

 
EEN CONFIRMATIE DOOR DE STAGECLUB?  
Gezien de practische stages doorgaan op de club (o.l.v. uw head-pro) dient de club 
een verklaring te geven dat u ondersteund wordt door hen.  
 
 
2) INDUCTION DAY :  

De student dient tijdens de Induction Day (1ste lesdag), die plaats zal vinden op 
zaterdag 18 januari 2014, verplicht aanwezig te zijn.  
Alle practische info zal hier gegeven worden.   
Het inschrijvingsgeld dient betaald te zijn tegen deze dag. 
 
 
3) ENGAGEMENTEN & AFSPRAKEN 

• Min. 80% van de lessen aanwezig  zijn (Indien dit niet het geval is 
wordt men onmiddellijk doorverwezen naar 2de zit) 

• Bij afwezigheid op een examen van de eerste zittijd wordt je voor de 
examenstof van de gemiste vakken doorverwezen naar tweede zittijd 
(3de zit bestaat niet!) 

• Te laat komen zonder verwittiging op een examen wordt beschouwd als 
afwezig zijn! Je wordt onmiddellijk doorverwezen naar 2de zittijd 

• Bij afwezigheid dient men een officieel attest op te sturen naar de VVG 
• De Regels respecteren van de R&A, PGA, KBGF en VVG.  
• De regels, opdrachten en afspraken respecteren van de Head-Pro, VVG 

en de home-club 
• De Student moet steeds onder supervisie staan in de praktijklessen 

door de Head-Pro.  Hij kan geen indivuduele lessen geven als student 
‘initiator’.  

• De student beschikt over eigen golfmateriaal 
• Een No Show op een VVG stage dag (golf on the road) wordt 

onmiddellijk beschouwd als niet geslaagd voor het vak Stage VVG 
• Er is geen herkansing (2de zit) mogelijk bij het niet slagen voor het vak 

stage VVG en stage Club. 
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• Naleven van de regels m.b.t. het amateurstatut en vrijwilligerswet. 
(indien dit niet gebeurd zullen er sancties worden genomen) 

• De Club stage dient volledig afgewerkt te zijn vóór 01/09/14.   
• De stagedagen Golf on The Road dienen gepresteerd te worden voor 

1/10/14. 
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5. TIMING& INHOUD  
 

INSCHRIJVEN:  

 
Inschrijven bij de VVG gebeurt via het ‘inschrijvingsformulier’ vóór 06/12/13.  
 
Inschrijvingsgeld bedraagt in totaal €155 voor de opleiding initiator 2014 en dien je 
te betalen bij je inschrjiving via BLOSO (vanaf november 2013). 
 
Een inschrijving is definitief als de kandidaat voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden, 
waaronder de betaling van het cursusgeld bij BLOSO en de goedkeuring van het 
‘Education Committee’. Inschrijven bij BLOSO kan vanaf november 2013 
 
Indien er voor de opleiding te weinig inschrijvingen zijn (min.8), dan zal de cursus 
geannuleerd worden, normaal één week voor de start van de opleiding (induction 
day).  
 
 
ANNULATIE: 

 
Bij annulatie van de inschrijving door de deelnemer om redenen van heirkracht 
(zoals ziekte, werkomstandigheden, overlijden van een familielid tot de tweede 
graad, brand van de woning,...) wordt na schriftelijke aanvraag een deel van het 
cursusgeld terugbetaald. Een bewijs dient steeds bij de aanvraag te worden 
gevoegd. Er wordt €25 aangerekend als administratiekosten. Annulatie door de 
deelnemer kan niet meer gebeuren als de cursus reeds is begonnen. Men kan dan 
geen aanspraak meer maken op enige vorm van terugbetaling. 
 

 

INDUCTION DAY  

 
Zaterdag 18 januari 2014 om 9u00 (Plaats: Leuvensesteenweg 643  1930 
Zaventem) 
 
 
LESDAGEN (T.B.C) 

 

- zaterdag 25 januari 2014: Algemeen gedeelte: Didactiek  
- zaterdag 01 februari 2014: Algemeen gedeelte: Veilig Sporten: Preventief & 

Curatief  
- zaterdag 18 januari 2014: sportspecifiek gedeelte 
- zaterdag 8 februari 2014: sportspecifiek gedeelte 
- zaterdag 15 maart 2014: sportspecifiek gedeelte 
- zaterdag 22 maart 2014: sportspecifiek gedeelte 
- zaterdag 29 maart 2014: sportspecifiek gedeelte 

 
 
De theorie lessen van het sportspecifiek gedeelte zullen plaatsvinden in Zaventem 
(Leuvensesteenweg 643  1930 Zaventem). 
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6. VAKKEN 
 

 

ALGEMEEN GEDEELTE (Module 1)  
 
 

Didactiek 7 

Veilig sporten: preventief luik 4 

Veilig sporten: curatief luik 4 

  

15 

TOTAAL 

ALGEMEEN GEDEELTE (uur) 

 
 

GOLF SPECIFIEK GEDEELTE (Module 2 & 3) 
 
 

Algemene Kennis (Module 2) Historiek + taakomschrijving initiator 3 

      

Materiaal/technologie golf 
(Module 2)  Golfmateriaal 2 

      

Regelkennis Golf (Module 2)  2 

      

Didactiek Golf (Module 3)   6 

     

 Didactische oefeningen golf 
(Module 3)  9  

     

Organisatie wedstrijden (Module 
2)   2 

     

  TOTAAL SPECIFIEKE CURSUS (uur) 23 

 

 
 
STAGE GOLF SPECIFIEK GEDEELTE (Module 4) 

 
 

stage VVG golf promotie 7 dagen 

stage praktijk (home club o.l.v. head-
pro) 24u 
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7. EVALUATIE en DIPLOMA 
 
  

Zowel voor het Algemeen Gedeelte als voor het Sportspecifiek Gedeelte dient u examen 
af te leggen.  
 
ALGEMEEN: 

Voor het Algemeen gedeelte zal de quotering van de examens gebeuren op basis van 
letters (A: Zeer goed, B: voldoende, C: onvoldoende,D: onvoldoende en niet 
delibereerbaar).  
Voor de module van het Algemeen Gedeelte “Initiator” is er geen deliberatie mogelijk 
voor het vak didactiek. Bij een onvoldoende (mn C of D) zal men onmiddellijk worden 
doorverwezen naar 2de zittijd.  
 
GOLF SPECIFIEK GEDEELTE: 

Om te slagen voor het sportspecifiek gedeelte als initiator heeft u: 
• minimaal B in elk vak  

 
Om over te gaan naar het 2de jaar (level 2: instructeur) heeft u een A nodig voor de 
vakken van module 3 en het vak materiaal/technologie golf van module 2.  
 
Herexamen/deliberatie: het Education Committee kan overgaan tot deliberatie.  Het 
Educuation Committee beslist welke herexamens dienen gedaan te worden voor het 
sportspecifiek gedeelte. De beslissingen van het Education Committee zijn finaal.  
 
STAGE: 

Clubstage: evaluatie door pro/evaluatieformulier. De student is zelf verantwoordelijk 
voor het tijdig inleveren van het evaluatieformulier en dit voor 15/09/14. 
Stage VVG golfpromotie: evaluatie gebeurt zowel op aantal gepresteerde data (student 
zelf verantwoordelijk) als op inhoudelijke prestatie (instructie vaardigheden, organisatie, 
veiligheid). De evaluatie wordt gedaan door het Education Committee. 
 
Het Diploma INITIATOR wordt erkend door de PGA, KBGF, de VVG en AFG 
alsook door de Vlaamse Overheid via BLOSO.  
 
EXAMENDAGEN (T.B.C.) 
 

- woensdag 26 maart 2014 van 17u tot 19u examen deel 1 sportspecifiek 
gedeelte 

- woensdag 23 april 2014 van 17u tot 19u examen deel 2 sportspecifiek gedeelte 
 

- woensdag 12 maart 2014 van 17u tot 21u examen Algemeen gedeelte BLOSO 
 

- Woensdag 3 september 2014 van 17u tot 20u 2de zit 
 

- 1ste zit en 2de zit examen Teaching Skills Praktijk TBA 
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Aanvraag om te starten met het PGA Education Programme 2014  

level 1 ‘INITIATOR’. 
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 
NAAM: ………………………………………………….………… VOORNAAM: ………………………….………… 
 
ADRES: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
GSM (VERPLICHT):……………………………………………   EMAIL: …………………………………………… 
 
GEBOORTEDATUM: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
BEROEP:.......................................................................................................... 
 
U VOLGT LEVEL 1 MET DE INTENTIE OM VOLGEND JAAR OVER TE GAAN NAAR LEVEL 
2: JA – NEEN  
*gelieve te schrappen wat niet past. 
 

CLUB GEGEVENS: 

 
HOMECLUB: ……………………………………………………………………….. 
 
HEAD PRO: ………………………………………………………………………… 
 
UW HANDICAP: …………………………………………………………………… 
 

GETUIGSCHRIFTEN 

 
HEEFT U DIPLOMA’S & GETUIGSCHRIFTEN DIE ZOUDEN KUNNEN LEIDEN TOT 
VRIJSTELLING:  
Titel: …………………………………... instelling: ………………………..…………………..jaar: ……….. 
Titel: …………………………………... instelling: ………………………………………..…..jaar: ……….. 
 
 
Dit document dient u volledig ingevuld en ondertekend over te maken aan het 
Education Committee op volgende adres: Vlaamse Vereniging voor Golf, 
Leuvensesteenweg 643, 1930 Zaventem. 
 
Gelieve in bijlage van dit ‘application form’ volgende elementen toe te voegen:  

- een officiële handicaphistoriek 
- een bevestiging van uw head-pro 
- een bevestiging van uw club 
- andere diploma’s 
- pasfoto 

Het Education Committee zal uw aanvraag evalueren. Van zodra er een beslissing is 
genomen zal u hiervan bericht worden en wordt u verwacht op de ‘Induction Day’. 
 
HANDTEKENING INITIATOR (Reglement gelezen en goedgekeurd + datum 
vermelden) 
 
 
 
Deze gegevens zullen opgenomen worden in een computerbestand van het Education 
Committee.  Ze kunnen worden gebruikt voor interne administratieve doeleinden.   


