
  Almelo, 2 januari 2019 
Gymnastiek Assistent Leider nivo 2    

 
 
Beste 
en aan de ouders en/of verzorgers, 
 

*Jij bent 14 jaar of ouder en hebt de opleiding gymnastiek assistent leider nivo 1 
gedaan.  

*Jij bent 14 jaar of ouder en wilt graag gaan assisteren bij 1 of meerdere lessen van 
Achilles. 

*Jij bent 14 jaar en assisteert bij 1 of meerdere lessen van Achilles, maar je hebt nog 
geen opleiding gedaan. 
 
Dit betekent dat je, als je dit wilt, de opleiding gymnastiek assistent leider nivo 2 kunt 
gaan doen. Hier leer je hoe je les kunt geven, hoe je elementen opbouwt met 
voorbereidende oefeningen en moeilijker maakt. 
 
De opleiding gymnastiek assistent leider nivo 2 is een cursus van 6 of 9 dagdelen. 
Dit hangt af van je vooropleiding. Als je een junior assistent nivo 1 diploma hebt volg 
je 6 dagdelen, anders volg je 9 dagdelen. In Almelo start op 2 maart 2019 de 
opleiding op de zaterdag ochtend van 9.00-13.00 uur. De locatie is de gymzaal aan 
de Beverdamlaan. 
 

Dag 1 **  2 maart  Je ontvangt je cursusmap en informatie hoe je je  
     moet voorbereiden voor dag 5 t/m 9 

Dag 2 * 9 maart  instructiedag 

Dag 3 * 30 maart  instructiedag 

Dag 4 * 6 april   instructiedag en een theoretische toets 

Dag 5 ** 20 april  toets dag praktijk en een theoretische toets 

Dag 6 **  11 mei  instructie dag 

Dag 7 **  1 juni   instructie dag 

Dag 8 **  15 juni   instructie dag en een theoretische toets 

Dag 9 **  6 juli   praktijk examen en diploma uitreiking 
 
Naast het volgen van de instructie dagen moet je ook stage opdrachten doen bij een 
praktijkbegeleider. Dit is meestal de trainer waarbij je nu assisteert. Van de stage 
opdrachten leg je een portfolio aan die je moet inleveren. 
 
 
 



De kosten voor de opleiding assistent nivo 2 bedragen €160,40.  
Als je mee wilt doen overleg je dit met de trainer waar je assisteert of gaat assisteren 
en ga je je zelf aanmelden bij de KNGU. Dit kan tot en met 15 februari a.s. 
 

1. Ga naar: www.kngucampus.nl  
2. Kies “Opleidingen en bijscholingen” 
3. Kies in de linker zwarte balk “Gymnastiek en Turnen” en dan “Niveau 2” 
4. Kies de opleiding: 

Gymnastiek Assistent Leider 2 EVK nivo 1 als je een diploma nivo 1 hebt * 

Gymnastiek Assistent Leider 2 als je geen diploma nivo 1 hebt * 
 

5. Kies de instructie dag in Almelo op 2 maart en klik op “Inschrijven” 
6. Volg de instructies op het scherm 
7. Je relatienummer kun je opvragen bij de ledenadministratie: 

ledenadministratie@achilleswil.nl  
8. Je praktijkbegeleider is de trainer waarbij je al assisteert of waarbij je gaat 

assisteren. 
 
Met het diploma gymnastiek assistent leider nivo 2 kun je, als je 16 jaar bent, 
eventueel starten aan de opleiding gymnastiek leider nivo 3. 
Met het diploma gymnastiek assistent leider nivo 2 kun je de uren waarop je 
assisteert bij Achilles declareren en verdien je 2 euro per uur. Wel mag er per les uur 
maar 1 assistent nivo 2 declareren.  
Als je je diploma hebt kun je bij je trainer vragen hoe je de uren die je assisteert kunt 
declareren. 
 
Heb je nog vragen dan kun je die aan je trainer stellen of mailen naar: 
morela.nieuwland@gmail.com              
 
Zou je graag willen assisteren, maar je hebt nog geen les uur waarbij je dit doet of wil 
je graag bij meer uren assisteren dan kun je uit onderstaande les uren kiezen: 
 
☐	 Schelfhorst, maandag 16.20-17.30 uur, kleuters, Morela 
☐	 Reeststraat, woensdag 16.20-17.40 uur, kleuters, Morela 
☐	 Windmolenbroek, vrijdag 17-18 uur, meisjes recreatie, Tamay 
☐	 Windmolenbroek, vrijdag 18-19 uur, meisjes recreatie, Sylvana 
☐  Windmolenbroek, vrijdag 19-20 uur, meisjes recreatie, Chantal 
                                                      


