WIL JIJ DE ASM-INSTRUCTEURSOPLEIDING ADVANCED
VOLGEN IN DE BUURT?
‘IK ZAG DAT HET GOEDE VOETBALLERS WAREN, MAAR
NOG GEEN ATLETEN. ALSOF ZE EEN MOOI STUK OP
DE PIANO KONDEN SPELEN, MAAR NOG GEEN
MUZIKANTEN WAREN‘
Met deze gedachte begon René Wormhoudt, founder
van het Athletic Skills Model, al in 1995 bij AFC Ajax met
een andere manier van denken over bewegen. Deze
ontwikkeling heeft samen met Prof. dr. Geert
Savelsbergh geresulteerd in een nieuw Nederlands
talentontwikkelingsmodel voor het talent van iedere
beweger in de sport, de gezondheidszorg, het
bewegingsonderwijs en de sector kunst en cultuur.
Door te denken vanuit vaardigheden, concepten en
competenties kunnen andere spelvormen, activiteiten,
oefenvormen en sporten bijdragen aan een optimale
talentontwikkeling. Het Athletic Skills Model®
introduceert hiervoor een unieke structuur in
veelzijdigheid via Adaptieve Training, Donorsporten
en Multisporten. Oplossingen van de ene sport worden
bewust en onbewust overgenomen in de andere sport.
Hierdoor ontstaan positieve transfers op technisch,
tactisch, conditioneel, strategisch en mentaal gebied.
Met deze gerichte aanpak kunnen programma’s op maat
worden gemaakt voor elke vorm van sport en bewegen,
voor iedere beweger en voor elk niveau. Meer informatie:
www.athleticskillsmodel.nl/over-asm
WAT
Vanuit Performance Centre Venlo in samenwerking met
de ASM Academy wordt in september 2021 speciaal in
Venlo een incompany ASM-instructeursopleiding
Advanced aangeboden. De instructeursopleiding is het
eerste niveau van bekwaamheid. De inhoud is gebaseerd
op reeds aanwezige (methodische/didactische) kennis
en kunde van de professional. In de scholing is er veel
aandacht voor theorie en praktijk.
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WANNEER
Data: 		
		
Tijd: 		
Deelnemers:
Locatie:

VENLO.FIT
vrijdag 17, 24 september en
1, 15 oktober 2021
11.00 - 15.30 uur (inclusief lunch)
minimaal 16, maximaal 26
Venlo

Ook delen wij graag de mogelijkheid in Panningen,
mocht dit beter passen:
Data: 		
		
Tijd: 		
Deelnemers:
Locatie:

zaterdag 18, 25 september en
2, 16 oktober 2021
13.30 - 18.00 uur
minimaal 16, maximaal 26
Panningen

VOORWAARDEN
Kosten:
De kosten van de cursus bedragen € 945,-. Als de cursist
deelneemt vanuit een Venlose vereniging, dan willen we
dit stimuleren vanuit de Gemeente Venlo met een financiële bijdrage van 50% van de kosten.
Toelatingseisen:
Minimaal in het bezit van een diploma ALO, PABO met
Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs,
Fysiotherapie, Bewegingswetenschappen,
Trainerslicentie of CIOS/Sport en Bewegen niveau 4.
Neem contact op met het ASM bij andere aantoonbare
ervaring/kwalificatie: yordivermaat@athleticskillsmodel.nl
Accreditaties:
o.a. 17 bonden
AANMELDEN
Ben je geïnspireerd geraakt in de opleiding? Schrijf je in
bij: e.bongers@venlo.nl en vermeld jouw naam en de
naam van jouw organisatie of vereniging.
Inschrijven voor de opleiding kan tot uiterlijk vrijdag 11
juni.

