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Programma
• Voorstellen
• Introductie Outdoormbo.nl
• Algemene opbouw opleiding
• Indruk YO8E-CST1 & YO8E-CST2
• Keuzedelen
• 2de jaars opleidingsweek Raften
• Outdoormbo.nl
• Verzekeringen
• Presentie
• Afronding Ouderavond



Voorstellen
Dennis Arens
Darens@mborijnland.nl
SLB’er klas YO8E-CST2
06-23632837

Niels van Baar
Nbaar@mborijnland.nl
SLB’er klas YO8E-CST1
06-55526581

Marcel Berger
Mberger@mborijnland.nl
06-20531638

Toine Derksen
Tderksen@mborijnland.nl
06-52634711

mailto:D.arens@rocleiden.nl
mailto:nbaar@idcollege.nl
mailto:mberger@idcollege.nl
mailto:Tderksen@mborijnland.nl


Outdoormbo.nl

WWW.OUTDOORMBO.NL



Algemene opbouw opleiding
• Generiek:

Nederlands/ Rekenen/ Engels/ Loopbaan & Burgerschap/ STIP
• Algemene sportvakken:

Bewegingsleer/ Trainingsleer & PAU/ Gedrag/ Zwemmen/ Fitness / Freerunning
Profielgerichte vakken:

Instructie en lesgeven & didactiek/ Organiseren van evenementen/ uitstroomlessen
• Keuzedelen

Keuzedeel outdooractiviteiten – periode 1 en 2
Keuzedeel instructeur ski – periode 3 en 4

Dit jaar het eerste examen Kerntaak 2 (indien aan alle voorwaarden voldaan is)
• Jaar 3 Kerntaak 1 en 3
• Jaar 4 Kerntaak P5 - K1 en K2



Niveau 3, Sportleider
Niveau 4, Coördinator Buitensport
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Algemeen programma BPV



Generiek en niveau

• Doorslaggevend bij overgang 
• Bepalend voor het niveau van 

afstuderen



Indruk na periode 1

Klas YO8E-CST1 & 2
• Goede sfeer onderling 
• Moeite met het nakomen van afspraken
• Wisselende aanwezigheid
• Praktijk gericht
• Stellen soms “verkeerde” prioriteiten



Keuzedelen Outdoor
Aantal keuzedelen:

niveau 3 volgt 3 keuzedelen 
niveau 4 volgt 4 keuzedelen

Verdeling over de opleiding:
Leerjaar 2: 2 verplichte keuzedelen, passend bij het profiel
Leerjaar 3: vrije keuze , wel gekoppeld aan het Kwalificatiedossier:

niveau 3: 1 keuzedeel
niveau 4: 2 keuzedelen

Keuzedelen Outdoor leerjaar 2
Outdoor activiteiten periode 1 en 2. Instructeur ski in periode 3 en 4



Keuzedeel Outdoor activiteiten
• Keuzedeel Buitensport periode 1 en 2
• Dinsdag
• BPV keuzedeel Buitensport 160 uur

Gedurende zomervakantie 2019
• ATB/ Kayak Ardennen

• BPV dag 14 januari

• Kosten € 65,-



Keuzedeel instructeur ski

• Keuzedeel NSI periode 3 en 4
• Dinsdag  08.30-12.30
• Donderdag middag 17.00-19.00
• BPV keuzedeel NSI 160 uur 

Gedurende leerjaar 3
• Snowworld, gedurende keuzedeel onbeperkt baantoegang.

Stage in vakantie en weekenden

• Kosten € 375,-



Profiel Outdoor

• Start in periode 3
• Sneeuwsport NSI, Boogschieten, Oriëntatie, indoor 

voorklimmen 1, EHBO Buitensport, 
• Raftopleiding Frankrijk onderdeel van de uitstroom
• Agenda op Outdoormbo.nl
• Opleidings weken algemeen

• Materiaal voor leerjaar 2: Kledingpakket en Klimmateriaal.



Raftkamp Chateauroux les Alps

• Chateauroux les Alps, 
Frankrijk

• Vervoer met bus
• 19 juni t/m 27 juni 2020
• Kosten €650,-



Kostenoverzicht leerjaar 2



Verzekeringen
• Studenten dienen zelf zorg te dragen voor een goede aansprakelijkheids-, 

ziektekosten- en reisverzekering! 

• Voor onze buitenlandse trips dient de student zelf een Reisverzekering af 
te sluiten met dekking voor sporten met een verhoogd risico zoals Skiën, 
Mountainbiken en Kayakken. (check dit bij je eigen verzekering, elke verzekering is anders.)

• Tijdens deze activiteiten is er een verhoogd risico op schade en 
ongevallen dan tijdens andere sporten en/of onderwijsactiviteiten.
Deelname aan deze (onderwijs)activiteit is voor eigen rekening en risico 
van de student. Dit betekent dat mboRijnland niet aansprakelijk is voor 
schade aan materialen/eigendommen van studenten, maar ook niet voor 
ziektekosten/ongeval tijdens de (buitenlandse) activiteit.



Presentie
• Presentie kunt u controleren op EduArte student. Via de 

aanmeldgegevens van uw zoon of dochter kunt u alles 
controleren wat betreft de presentie.

• Absentie melden via het ouderportaal van EduArte.
• www.mborijnland.nl kopje ‘ouders’ à ziekmelden

• 100% aanwezig per vak
• Op tijd, spullen in orde, huiswerk gemaakt/ uitgewerkt
• Een Whatsapp bericht naar Niels/ Dennis

• Afspraken met instanties zoveel mogelijk buiten schooltijden

http://www.mborijnland.nl/


Social Media

mboRijnland Sport en Bewegen

Outdoormbo.nl

mboRijnland Sport en Bewegen
Outdoormbo.nl



Bedankt voor uw belangstelling!

• Wij nodigen u van harte uit om nog 
een drankje met ons te doen aan de 
bar beneden. 

• U kunt ons altijd per email of telefoon 
bereiken.

• Een kopie van deze powerpoint zal, op 
de website Outdoormbo.nl worden 
geplaatst. 


