Opleiding Instructeur Golf
Programma

WAT?
De instructeur golf opleiding is een opleiding georganiseerd door de Vlaamse Trainersschool
(VTS) in samenwerking met Golf Vlaanderen en PGA of Belgium. Door het volgen van deze
opleiding leert de cursist in te staan voor het zelfstandig begeleiden van sporters (kinderen,
adolescenten of volwassenen) die actief zijn binnen een participatiecontext (golfclub of
andere sportieve omgeving) en zich situeren in de LTAD-ontwikkelingsfasen: Start To Golf,
GV Kidstrainingen, Competive for life, Active For Live

TOELATINGSVOORWAARDEN
Leeftijd
•

Minstens 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start

Kwalificatie
•

het diploma van 'Initiator golf' bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.

Sporttechnische voorwaarde
•

De voorbije 3 jaar over een PGA Tour Professional lidmaatschap beschikken of
beschikken over Best Index Handicap <9,4

•

Beschikken over een getekende overeenkomst van samenwerking met een
erkende golfclub (ifv de stagemodule). Meer info op www.golfvlaanderen.be/voorgolfers/opleidingen

Ervaring
•

Op zelfstandige basis een bijscholing of e-learning pakket gevolgd hebben met
betrekking tot ethisch thema. Dit uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de opleiding,
bewijs in te dienen aan y.vanherp@golfvlaanderen.be
Voorbeelden
✓

e-learning grensoverschrijdend gedrag op www.sport.vlaanderen/trainers-ensportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/permanente-online-bijscholingen

✓

Sport met grenzen op www.ethischsporten.be/kalender

WAT KAN EN MAG EEN INSTRUCTEUR
Een instructeur mag
• Groepslessen, junior lessen, initiaties tegen betaling
• 1 op 1 les geven tegen betaling tot niveau 18,4
Belangrijk! Na het slagen van de opleiding dient de instructeur Golf zijn
amateurstatuut op te zeggen.

INHOUD + TIMING
Het lessenrooster zal september opgemaakt worden. Het lessenrooster zal ook bij de
inschrijving op de website van de VTS kunnen geraadpleegd worden of via ‘mijn VTS’.
De start van de opleiding is voorzien voor Januari 2023 en de opleiding zal in voorjaar 2024
afgerond zijn.
MODULE 1: Algemeen gedeelte
Module die sporttak overschrijdend wordt aangeboden door de VTS. Belangrijk! Niet
meer verplicht om hiervoor geslaagd te zijn bij start opleiding. Deze vakken mogen op
moment naar keuze gevolgd worden.
Anatomie
Trainingsmethodiek Basis

6u
9u

Motorisch leren

6u

MODULE 2: Sporttechnische aspecten Instructeur Golf
Technologie instructeur Golf
Basistactieken golf

6u
6u

Verdieping materiaal instructeur Golf

6u

Talent-identificatie/ spelersprofielen instructeur golf

3u

Capita Selecta / evoluties Instructeur golf

2u

Sportwetenschappelijke vertaling instructeur golf

2u

Technieken en foutenanalyse instructeur golf

24u

MODULE 3: Trainingspraktijken en coaching Instructeur Golf
Trainingspraktijken instructeur Golf
Coaching Golf

54u
9u

MODULE 4: Module Stage Instructeur + Golf
Stage
•
•
•
•

instructeur Golf
Kijkstage Club
Kijkstage Andere
Doestage club
Doestage Andere

Feedback en reflectie stage Instructeur Golf

18u
24u
52u
6u
4u

MODULE 5: Module Levenslang leren
Module die sporttak overschrijdend wordt aangeboden door de VTS. Cursist mag zelf
kiezen wanneer deze vakken gevolgd worden.
Coaching (Niveau 1)
Mentorschap (Niveau 1)

6u
6u

Competentieontwikkeling als trainer (Niveau 1)

6u

HOE STARTEN AAN DE OPLEIDING
INSCHRIJVEN
Het inschrijven gebeurt in 3 stappen:
1) Om van start te kunnen gaan met de opleiding dient u een aanvraag in te dienen bij
Golf Vlaanderen t.a.v. Ymke Vanherp (y.vanherp@golfvlaanderen.be).
Het dossier dient volgende zaken te omvatten:
• Ingevulde clubovereenkomst (zie website)
• bewijs van uw handicap (printscreen I-golf, app,..)
U dient uw aanvraag in bij de GV vóór 19/12/2022
2) U schrijft zich in bij de Vlaamse Trainersschool via de website (klik hier)
dit kan vanaf eind november 2022
3) U betaalt het inschrijvingsgeld aan de VTS en Golf Vlaanderen vóór de start
van de opleiding, zijnde de eerste lesdag.
Beide inschrijvingen moeten in orde zijn om te kunnen deelnemen aan de opleiding.
Indien er maar is ingeschreven bij 1 partij dan zal de persoon die beide
inschrijvingen in orde heeft voorrang krijgen.
Indien er voor de opleiding te weinig inschrijvingen zijn (minimum 8), dan zal de
cursus geannuleerd worden, normaal één week voor de start van de opleiding. Er
kunnen maximum 16 cursisten inschrijven voor de opleiding.

STAGE
Gezien een groot deel van de praktische stage doorgaat op de club dient de club
een verklaring te geven dat u ondersteund wordt door hen. De club moet een Golf
Vlaanderen club zijn en is meestal uw homeclub – echter, dit laatste is geen
verplichting.
De lesgever op de club (trainer A of trainer B, lid van de PGA of Belgium min
classificatie A6) zal u onder zijn/haar hoede nemen en u begeleiden tijdens de clubstage. Hij/zij zal u taken of opdrachten geven in het kader van de opleiding tot
instructeur.
Na afloop van de club-stage wordt de student geëvalueerd door de club en de
begeleidende lesgever a.d.h.v. het evaluatieformulier, dat door Golf Vlaanderen
wordt bezorgd.

ENGAGEMENTEN & AFSPRAKEN
Zie aanvraagformulier (TBA)

