
 

 

STAPPENPLAN INTEGRATIE G-SPORT MBT OPLEIDING EN BIJSCHOLING VOOR ELKE SPORTTAK 

 

1) Inclusie van 5 slides rond G-sport in het vak opleidingsvisie binnen elke (initiator) VTS-cursus 
a. Doel: alle cursisten kunnen G-sport situeren, onafhankelijk van hun interesse in de doelgroep 
b. Inhoud 

i. Overzicht G-sportlandschap 
ii. Overzicht verschillende subdoelgroepen met beperking 
iii. Geen cursustekst 
iv. Geen examen(vragen) 

c. Docent = docent van het vak opleidingsvisie van de respectieve sporttak 
d. Verantwoordelijke inhoud: denkcel G-sport 

 

2) Bijscholing van trainers en begeleiders: organisatie in beheer van de sportfederatie 
a. Doel: geïnteresseerde trainers en begeleiders van de sportfederatie kunnen starten met 

begeleiden, lesgeven, trainen van G-sporters 
b. Inhoud 

i. Overzicht G-sportlandschap 
ii. Tips en tricks mbt omgaan met verschillende subdoelgroepen 
iii. Inhoud op basis van het vak ‘omgaan met G-sporters’ of VTS Plus bijscholing 
iv. Aantal uren op basis van de vraag 
v. Cursustekst ovv PowerPoint 
vi. Geen examenvragen 
vii. Attest 

viii. Voorbeeld: taekwondo, wind en watersport, begeleider G-atletiek, … 
c. Docent = docent van het vak ‘omgaan met G-sporters’ of docent sportfederatie 
d. Verantwoordelijke inhoud: Parantee-Psylos & organiserende sportfederatie 

 
3) Bijscholing van trainers en begeleiders: VTS Plus ‘Omgaan met G-sporters’ 

a. Doel: alle geïnteresseerde trainers en begeleiders kunnen starten met begeleiden, lesgeven, 
trainen van G-sporters 

b. Inhoud 
i. Overzicht G-sportlandschap 
ii. Tips en tricks mbt omgaan met verschillende subdoelgroepen 
iii. Toegankelijkheid 
iv. Communicatie 
v. Verschillende doelgroepen 
vi. Basisinformatie classificatie 

c. Docent = docent van het vak ‘omgaan met G-sporters’ 
d. Verantwoordelijke inhoud: denkcel G-sport 
e. Organisatie 2x per jaar door VTS Plus 
f. Vrijstelling: cursist ontvangt een vrijstelling als het vak ‘omgaan met G-sporters’ in zijn 

volledigheid (7u) wordt geïntegreerd in de sportspecifieke cursus. (zie 6.) 
 

4) Bijscholing van docenten VTS in het beheer van de sportfederatie 
a. Doel: docenten van de sportfederatie opleiden om G-sporttak in de INI-cursus te includeren 
b. Inhoud 

i. G-sportlandschap 
ii. Info over elke doelgroep met wenken in bepaalde sporttak  
iii. Geen cursustekst  
iv. Geen examen(vragen) 
v. Voorbeeld: atletiek → 2019-2020: niet langer op deze manier 

c. Docent = ligatrainer van Parantee-Psylos 
d. Verantwoordelijke inhoud: denkcel sporttak  



 

5) Opleiding: inclusie van cursusinhoud in vak(ken) van VTS-cursus G-sport integreren in de reguliere 
Initiatoropleiding 

a. Doel: cursisten van de VTS-cursus initiëren in de aanpassingen van G-sport binnen de 
specifieke sport 

b. Inhoud  
i. G-sportlandschap 
ii. Minimum algemene info 
iii. Aanpassingen reglementen 
iv. Integratie van integrale delen van het vak ‘Omgaan met G-sporters’ in overleg met de 

Denkcel G-sport (zie 3.) 
v. Wel cursustekst 
vi. Wel examen(vragen) mogelijk 
vii. Voorbeeld: INI Tafeltennis, INI waterski, INSTR B Tennis (R-tennis), INI wandelen, INI 

zwemmen 
c. Docent = docenten van de INI opleiding 
d. Verantwoordelijke inhoud: denkcel sporttak 

 
6) Opleiding: aparte Initiator G-sporttak  

a. Doel: cursisten van de VTS-cursus verwerven alle competenties om een kwalitatieve trainer te 
worden binnen een bepaalde G-sporttak. 

b. Inhoud 
i. Sporttak-specifiek 
ii. Verschillende doelgroepen 
iii. G-sportlandschap 
iv. Integratie van het vak ‘Omgaan met G-sporters’ (zie 3.) 

Vrijstelling voor dit vak ALS 

• Een cursist de vroegere sporttak-overschrijdende module ‘begeleiden van 
sporters met een handicap’ volgde. 

• Een cursist de VTS Plus bijscholing ‘omgaan met g-sporters’ volgde. 
v. Stage 
vi. Wel cursustekst 
vii. Wel examen 

viii. Voorbeeld: INI rolstoeldans (toekomst: INI G-dans), INI rolstoelbasketbal, INI voetbal 
c. Docent = docent(en) van de G-sporttak + eventueel docent van het vak ‘omgaan met G-sporters’ 
d. Verantwoordelijke inhoud: denkcel sporttak & ondersteuning denkcel G-sport 

 
7) Opleiding: aanvullende module G-sporttak na de Initiatoropleiding  

a. Doel: cursisten van de VTS-cursus verwerven op basis van eerder verworven sporttechnische 
competenties, competenties om een kwalitatieve trainer te worden binnen een bepaalde G-
sporttak. 

b. Inhoud  
i. G-sportlandschap 
ii. Sporttak-specifiek  
iii. Al dan niet alle doelgroepen 
iv. Stage 
v. Wel cursustekst 
vi. Wel examen 
vii. Voorbeeld: INI G-paardrijden, INI G-badminton, INI G-golf (vanaf eind 2020)  

c. Docent = docent(en) van de G-sporttak + eventueel docent van het vak ‘omgaan met G-sporters’ 
d. Verantwoordelijke inhoud: denkcel sporttak & ondersteuning denkcel G-sport 
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