VEELGESTELDE VRAGEN BEWEGINGSONDERWIJS
Hoe kan ik me inschrijven voor de Leergang Bewegingsonderwijs?
Dit kun je doen via de website www.kempel.nl/nascholing.

Kan ik een voorkeursdag opgeven?
Voorkeursdagen kunnen via e-mail (nascholing@kempel.nl) worden doorgegeven. Het doorgeven van een
voorkeursdag geeft echter geen garantie dat de les op de gewenste dag wordt gegeven. Dit wordt mede
bepaald door organisatorische mogelijkheden en mede door de voorkeurskeuze van de meerderheid.

Voor wanneer moet ik een kopie van mijn diploma, certificaat of legitimatiebewijs ingeleverd
hebben?

De gevraagde kopieën dienen voor aanvang van het te volgen (eerste) blok ingeleverd zijn. Is dit niet door
ons ontvangen, dan krijgt de deelnemer geen diploma uitgereikt.

Ik heb me ingeschreven voor de leergang, maar wil mijn inschrijving annuleren. Kan dat?

Ja dit is mogelijk. Hierop zijn wel onze inschrijfvoorwaarden van toepassing. Tot vier weken voor de eerste
bijeenkomst is een kosteloze annulering mogelijk. Daarna zijn wij genoodzaakt een bijdrage in de kosten
door te berekenen. Informeer voor meer details bij nascholing@kempel.nl.

Ik wil graag meer weten over de bevoegdheidsregeling.

Zie de wettelijke tekst (gele katern) over de nieuwe bevoegdheidsregeling. Meer informatie op praktische
vragen kan worden gevonden op de website van het SLO en de KVLO.

Op dit moment heb ik nog geen baan, maar ik wil me graag op gaan geven voor deze
opleiding. Moet ik dan al op zoek gaan naar een school waar ik gymlessen kan geven?
Voor ieder blok in de leergang is het noodzakelijk dat je een werk- of stageplek hebt waar je minimaal
20 lessen bewegingsonderwijs kunt geven in een periode van ongeveer 12 tot 15 weken. De stageplek
dien je zelf te regelen.Deze 20 lessen dien je redelijk te spreiden over de groepen 3/4, 5/6 en 7/8 van
het basisonderwijs. Verstandig om dus in ieder geval als eerste er zeker van te zijn dat het voor je
mogelijk is om aan deze verplichting te voldoen.

Welke kernactiviteiten worden getentamineerd en wat zijn de minimumeisen?

Aanwezigheid: minimumdeelname van 80% aan de lessen. Indien gewenst, kun je lessen inhalen in een
andere groep en andere dag.
Eigen vaardigheid: Aan het eind van de bijeenkomsten van blok 1 nemen we een tentamen eigen
vaardigheid af waarin de cursisten moeten laten zien dat ze toegevoegde vaardigheden kunnen uitvoeren
op minimaal niveau 2. In bijlage kun je lezen wat wij verwachten van iemand die is gestart met de leergang
ten aanzien van de eigen vaardigheid.
Praktijk: de toepassing in de praktijk wordt getoetst met behulp van een portfolio. Binnen twee reguliere
toetsmomenten heb je de kans om zelf te laten zien dat je er in geslaagd bent om aan alle praktijkeisen te
voldoen. Heb je meerdere kansen nodig, dan is er altijd de mogelijkheid om een extra kans in te kopen.
Vanwege de extra docenturen dienen we hier een bijdrage in de kosten (€ 230) te rekenen.

