
 

G-begeleiding in de kijker! 
 

In de maand juni organiseert de Vlaamse Atletiekliga in 

samenwerking met Parantee-Psylos enkele online bijscholingen voor begeleiders van atleten met een 

beperking: 

 

Motiveer je G-sporters 

02 juni – 19u-21u30 
Tijdens deze bijscholing staan we stil bij het stimuleren van motivatie (willen) en het vermijden van 

moetivatie (moeten). Er wordt vertrokken vanuit de moeilijkheden van de trainers. De bijscholing is 

praktijkgericht en geeft trainers handvaten mee om effectief mee aan de slag te gaan in de club bij 

(G-)sporters 

Spreker: Kim Semadeni 

Deelname: € 7 

Info en inschrijving 

 

Bouwstenen voor een IDEALe VE-trainingsomgeving 

10 juni – 19u-21u30 
Coaches komen te weten hoe ze binnen de club inclusief te werk kunnen gaan op maat van sporters 

met verstandelijke beperking en/of autisme. Hiervoor is inmiddels een Nederlandstalige manual 

ontwikkeld. De manual zal toegelicht worden en ter beschikking gesteld worden aan alle deelnemers.  

Spreker: Debbie Van Biesen 

Deelname: € 7 

Info en inschrijving 

 

G-atleten coachen: de IDEALe praktijkgids ATLETIEK 

10 juni – 21u45-22u45 
In deze sessie stelt Debbie Van Biesen de ‘praktijkgids atletiek’ voor die binnen het project werd 

ontwikkeld.  

Aan de hand van foto’s, video’s en praktijkvoorbeelden worden tips en tricks aangereikt die je 

onmiddellijk in een trainingssessie kan toepassen om tegemoet te komen aan de individuele noden 

van elke VE-atleet. 

Spreker: Debbie Van Biesen 

Deze sessie is gratis. 

Info en inschrijving 

 

Tips&Trics om je trainingen autismevriendelijker te maken 

22/06 – 19u00-21u30 
Een bijscholing voor elke trainer die zijn inzicht in autisme wil vergroten en zo de trainingen meer 

toegankelijk maakt voor deze sporters. Tijdens deze webinar krijgt de trainer een beter zicht op de 

impact die autisme heeft op het dagelijks functioneren van mensen, en specifiek op het functioneren 

in een sportcontext.  

Spreker: Niki Van Besien  

Info en inschrijving 

 

Meer info? Raadpleeg de bijscholingskalenders voor trainers op onze website 

www.atletiek.be 

https://www.atletiek.be/recreatie/trainers/bijscholingskalender-runningco/moriveer-je-g-sporters
https://www.atletiek.be/recreatie/trainers/bijscholingskalender-runningco/bouwstenen-vooreen-ideale-ve-trainingsomgeving
https://www.atletiek.be/recreatie/trainers/bijscholingskalender-runningco/g-atleten-coachen-de-ideal-praktijkgids-atletiek
https://www.atletiek.be/recreatie/trainers/bijscholingskalender-runningco/tipstrics-om-je-trainingen-autismevriendelijker-te-maken
http://www.atletiek.be/

