Opleiding MODULE 1 +3:
Assistent Instructeur/Initiator
DUIKEN

1. Bekijk de voorwaarden voor Module 1+3
Zie infomap.

2. Vervul volgende administratie
Elke kandidaat die de lessen en het examen wil bijwonen, moet zich twee keer inschrijven,
namelijk één keer bij NELOS en één keer bij de Vlaamse Trainersschool (VTS):
Inschrijven bij NELOS
Het inschrijvingsformulier is te downloaden op de NELOS-website en heeft als titel
“Inschrijving AI Module 1+3 2020”. Er zit ook een exemplaar in de andere bijlage van deze
NELOS-info.
Dit formulier stuur je, volledig ingevuld en ondertekend, op naar het NELOS-secretariaat voor
13 december 2019 indien je wenst deel te nemen aan een lessenreeks in het voorjaar. De
inschrijvingsdeadline voor de lessenreeksen in het najaar is 10 augustus 2020.
Daarnaast moeten de kandidaat assistent instructeur/initiator zich ook in DIVES hebben
geregistreerd voor de opleiding vóór de start van de opleiding.
Inschrijven bij VTS:
Inschrijven bij VTS is mogelijk vanaf 24 oktober 2019.
Surf naar www.sport.vlaanderen/vts > info voor partners > Sportbegeleiders > Opleiden en
bijscholen > Vind een VTS-opleiding op jouw maat.
Bij Sporttak ‘Duiken’ invullen > Zoek > je klikt op een tegel onderaan > Schrijf je in voor één of
meerdere modules > ‘Meld je aan’ indien je al gebruiker bent, anders ‘Registreer’ jezelf (dan
ontvang je een gebruikersnaam en wachtwoord.
Mochten er problemen zijn bij de inschrijving, kan je contact opnemen met Vera Fonck via
02/209.47.32 tijdens de kantooruren.
En daarna doe je hetzelfde voor Module 3.
Vergeet de verplichte velden niet in te vullen. Ze zijn aangeduid met een *. Je krijgt
automatisch antwoord wanneer je bent ingeschreven.
Mochten er problemen zijn bij de inschrijving, kan je contact opnemen met Vera Fonck via
02/209.47.32 tijdens de kantooruren.
Let op: de inschrijving is pas definitief na betaling van het cursusgeld. Het cursusgeld moet
ten laatste twee weken voor de start van de cursus betaald zijn aan VTS. Het bedrag dat moet
betaald worden voor Module 1+3 ligt momenteel nog niet vast. VTS zal het bedrag voor het

inschrijvingsgeld bekend maken op haar website vanaf 24/10/2019. Het rekeningnummer en
de vermelding zal via jouw account worden weergegeven.
Vrijstellingen
Kandidaten die vrijgesteld zijn of waarvan de vrijstellingsaanvraag bij VTS binnen is voor
Module 1 en 3, moeten het volgende doen:
▪

NELOS

Op het inschrijvingsformulier “Inschrijving AI module 1+3 DUIKEN”, aanduiden dat jij
vrijgesteld bent, of de aanvraag voor vrijstelling binnen is, voor Module 1 op basis van… . Daar
vul je in op welke basis je de vrijstelling gekregen hebt of in aanvraag is (bv. Trainer B in
basketbal). Dit formulier stuur je, volledig ingevuld en ondertekend op naar het NELOSsecretariaat vóór 13 december 2019 voor de lessenreeksen uit het voorjaar. De deadline voor
de lessenreeksen uit het najaar is 10 augustus 2020.
▪

VTS

De kandidaten moeten de bevestiging van VTS goed bijhouden, dit kan later opgevraagd
worden.
Vrijstellingen voor iedere NELOS-duiker die aan de voorwaarden voldoet
Als je de vakken bekijkt van Module 1 van Initiator bij VTS, zie je nog andere vakken staan in
het opleidingsstramien. Bij NELOS wordt hier verder niet over gesproken. Dit zijn namelijk
vakken waarvoor een NELOS-duiker vrijstellingen kan aanvragen indien ze voldoen aan de
voorwaarden.
−
−

Vak “Veilig sporten preventief luik”
Hiervoor heb je een vrijstelling als je het brevet 3*duiker NELOS behaald hebt.
Vak “Veilig sporten curatief luik”
Door de voorwaarden te stellen dat je Duiker-Hulpverlener, Duiker Redder of Hoger
Redder moet zijn, ben je ook vrijgesteld voor dit vak.

Deze vakken worden niet door onze federatie georganiseerd. Indien je niet aan de
voorwaarden voldoet, zal je deze vakken moeten volgen bij een opleiding initiator van een
andere sport.

3. Volg de lessen van Module 1+3
Module 1 (algemeen gedeelte didactiek), gevolgd door Module 3 (specifiek gedeelte
didactiek) start in januari/september en is de eerste stap naar het brevet Assistent-Instructeur
NELOS en diploma Initiator Duiken VTS.
Elke kandidaat kan kiezen aan elke lessenreeks hij/zij deelneemt. Voor 2020 staan er vier
lessenreeksen op het programma. De volledige informatie over de lessenreeksen en de
examens kan je terugvinden in de NELOS-info nr. 372.
Indien er nog onduidelijkheden of vragen zijn, stuur dit naar secretariaat@nelos.be.
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