Bijscholing monitor
watergewenning voor
baby’s en peuters
Maaseik - april ‘22

Heb je een pedagogische
opleiding, ga je graag met
kleine kinderen om en heb je
een passie voor zwemmen?
In deze cursus leer je hoe je baby’s,
peuters en hun mama of papa voor
het eerst, op een veilige manier,
samen in het water laat bewegen.

Wat?
Tijdens deze bijscholing leer je hoe mama of papa samen met baby’s en peuters plezier
kunnen beleven en zich ontspannen kunnen bewegen in het water. Deze sterk
praktijkgerichte bijscholing omvat 10 uur (pedagogische achtergrond is noodzakelijk).
Tijdens de duur van de opleiding word je permanent geëvalueerd. Als jouw evaluatie
positief is, ontvang je een attest van Gezinssport Vlaanderen en kan je aan de slag als
monitor watergewenning voor baby’s en peuters!
Deze opleiding is gebaseerd op onze leerlijn Watergewenning.

Voor wie?
•
•

Vanaf 16 jaar
Deelnemers met pedagogische achtergrond:
o
Attest watergewenning voor kleuters
o
Studenten leerkracht Lichamelijke Opvoeding, Lager Onderwijs en
Kleuteronderwijs (minimaal 2e jaar)
o
Studenten ergotherapie opvoedkunde en orthopedagogie (minimaal 2de jaar)
o
Afgestudeerden in bovengenoemde opleidingen
o
Gediplomeerden van de Vlaamse Trainersschool
o
Animatoren in het Jeugdwerk

Waar, wat & wanneer?
•
•

Praktijk: Zwembad Aquadroom – Sportlaan 12 – 3680 Maaseik
Theorie: Cultureel Centrum – Achterolmen – Van Eycklaan 72 – 3680 Maaseik
(is op 100 meter van het zwembad)

•

Vrijdag 22 april 2022 van 19u tot 21u
Zaterdag 23 april 2022 praktijk: 8u tot 10u en theorie: 10.15u tot 13.15u
Zaterdag 30 april 2022 praktijk: 8u tot 10u en theorie: 10.15u tot 13.15u

Inschrijving & prijs
•

Prijs: € 80 (leden Gezinssport Vlaanderen =

70)

inclusief
o
cursustekst opleiding 'monitor watergewenning baby’s en kleuters'
o
boek 'Met baby's, peuters en kleuters in het zwembad'
o
attest Gezinssport Vlaanderen
•
•

Inschrijven via www.gezinssportvlaanderen.be/opleidingen
Info: guido.benaets@gezinsbond.be

