Beroepsopleidingen 2015 Zeilschool Aalsmeer (erkend “Kenwerk/Calibris” leerbedrijf)
Instroom
LEEFTIJD: 15 en16 jaar.
ERVARING: min. diploma CWO Kb-2 of Surf-2 of
zwaardboot-1/2 of Cat-2 of veel zeilervaring.
BESCHIKBAAR: min. 3 weken hoogseizoen + 5
dagen voor- en naseizoen.

LEEFTIJD: in het jaar dat je 17 jaar wordt, tot 70
jaar.
ERVARING: min. CWO Kb-3, Surf-3, Cat-3,
zwaardboot-2/3 óf veel zeilervaring.
BESCHIKBAAR: min. 3 weken hoogseizoen + 5
dagen voor- en/of naseizoen. Voor mensen met een
baan geldt 20 (losse)dagen per jaar.
INSTRUCTEUR-2
Vanaf 17 jaar met relevante lesgeef-ervaring óf
opleiding (PABO etc.) met zeil- surfvaardigheid
vergelijkbaar met minimaal niveau CWO 3.

Vanaf circa 25 jaar.
Veel zeilervaring.

Latere instroom is ook mogelijk!
Dit vangen we op door:

Opleiding bestaat uit
Cursusmap met opdrachten.
Assisteren instructeur.
Assisteren in de horeca.
Motorboten vaar- en nachtklaar maken.
Leren motorboot varen.
Veel zelf varen, trainingen zeil- surfvaardigheid volgen.
Meevaren met lessen.
Meedoen met instructeuractiviteiten.
Cursusmap met opdrachten.
Start/selectieweekend 4 en 5 april 2015.
4 vrijdagavonden theorie en praktijk lesgeven op 10,
17, 24 april en 1 mei.
Opleiding zeilvaardigheid op individuele afspraak.
EHBO module.
Veel zelf varen.
Trainingen zeil- en/of surfvaardigheid.
Meevaren met lessen (meekijkpakket).
Uitgebreide cursusmap.
Zelfstandig lesgeven aan beginners.
Samen met een begeleider, per lesdag, de lesvoorbereiding en -evaluatie doornemen.
Het 1 uur meevaren,1 tot 2x per lesweek, van een
begeleider met jouw les; evaluatie na afloop.
Het bijhouden van je vorderingen in een I-3
voortgangstabel door je begeleider.
Veel zelf varen.
Trainingen ‘vaardigheid’ op afspraak.
Proefexamen, theorie- en praktijkexamen CWO 4.
Organiseren van activiteiten.
1 trainingsdag bij intake: kennismaken met de
zeilschool, de boten en het vaargebied.
Vrij gebruik van de boten.
1 dag meevaren met training of les.
Extra meevaren met lessen + vervangende opdrachten.
Extra trainingsdagen op afspraak.

Eindniveau

Instructeur 1 (walhulp).
Assistent instructeur met vaardigheid CWO 3
Portfolio I-1.

Instructeur 1+ (2e jaars)
Assistent instructeur met vaardigheid CWO 3-4
Portfolio I-1+ en gedeelte I-2 portfolio.

Instructeur 2 (CWO pas)
Je geeft zelfstandig les aan beginners met
begeleiding bij lesvoorbereiding en -evaluaties.
Vaardigheid CWO 3-4.
Portfolio I-2.

Instructeur 3 (CWO pas)
Je geeft les aan beginners en semigevorderden (CWO 3).
Je beschikt over voldoende zelfreflectie,
waardoor je niveau van lesgeven blijft groeien.
Vaardigheid CWO 4.
Portfolio I-3.

Evenementschipper

z.o.z.

Beroepsopleidingen 2015 Zeilschool Aalsmeer (erkend “Kenwerk/Calibris” leerbedrijf)
Instroom
INSTRUCTEUR 3

INSTRUCTEUR 3

INSTRUCTEUR 3

INSTRUCTEUR 3
INSTRUCTEUR 4 begeleiden + lesgeven gevorderd
INSTRUCTEUR 4

INSTRUCTEUR 4* op voordracht van de zeilschool

Opleiding bestaat uit
Bijscholing in het internationale VDWS (Verband
Deutsche Wassersport Schule) diplomeringssysteem

Aanvulling cursusmap met module ‘I-4 begeleiden’.
Meelopen met begeleidingsgesprekken.
Begeleiding tijdens jouw lesbegeleiding aan I-2 instr.
Meevaren met lessen van I-2ers o.l.v. een begeleider.
Begeleider houdt je vorderingen bij in de voortgangstabel ‘I-4 begeleiden’.
Organiseren en leiding geven.
Uitdragen & stimuleren zeilschoolvisie.
Aanvulling cursusmap I-4 lesgeven gevorderd.
Meevaren met CWO 3 en 4 opleiding en lesgedeeltes
overnemen.
Opleiding geven voor CWO 3 en 4.
Begeleiding o.a. door meevarende begeleider,
zie voortgangstabel I-4 lesgeven gevorderden.
Veel zelf varen.
Organiseren en leiding geven.
Uitdragen & stimuleren zeilschoolvisie.
Eigen vaardigheid uitbreiden naar CWO 4+ niveau.
Afrondingsweekend vaardigheid CWO 4+ op 7&8 nov.
Lesdelen overnemen in onze 5 avondencursus.
Afronding door een CWO gedelegeerde.
Meevaren met proefexamens CWO 4.
Zelf proefexamens afnemen o.l.v. een opleider.
Afronding door een CWO gedelegeerde.
Intake door het CWO.
Volgen en afronden van de CWO Opleiderscursus.

Eindniveau

Instructeur VDWS international
Herkenbaar instructeursdiploma voor zeil/windsurfles, maakt het gemakkelijk om wereldwijd les
te geven op ruim 500 scholen. (vereenvoudigt
ook het huren van materiaal).
Instructeur 4 begeleiden
Je begeleidt zelfstandig, nieuwe instructeurs naar
niveau 3 in het lesgeven.
Portfolio I-4 begeleiden.

Instructeur 4 lesgeven gevorderden
Je geeft opleiding en advies voor diploma
CWO 3 en 4.
Afgeronde vaardigheid CWO 4+.
Portfolio I-4 lesgeven gevorderden.

CWO 4+ eigen vaardigheid
Instructeur 4 (CWO pas)
Instructeur 4* examineren (CWO pas)
Je neemt zelfstandig examens af in de discipline
waarin je bent afgerond.
Portfolio examineren.
Opleider (CWO pas)
Je organiseert, innoveert en geeft leiding.

