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Projectweek 
Sneeuwsport 
  

Inleiding  
  
Gedurende je opleiding zijn er diverse projectweken. Deze projectweek staat in het 
teken van de sneeuwsport skiën/snowboarden.    

Deze projectweek is een verplicht onderdeel van het keuzedeel “instructeur skiën” en 
voor de 3e jaars Outdoor studenten  

Tijdens deze week zal je op je eigen niveau kunnen deelnemen of kunnen lesgeven   

  
De ochtend sessie van 09.00-12.00 zal plaatsvinden bij Snowworld te Zoetermeer, 
dit is voor leerjaar 2 en de studenten die het keuzedeel NSI Instructeur Skiën 
gekozen hebben, de 3e jaars studenten geven les. De middag sessie van 13.00-
16.00 is alleen voor de studenten die het keuzedeel Anwärter skiën hebben gekozen.  

  
Deze projectweek is voor de 2e jaars Outdoor studenten een voorbereiding op het 
keuzedeel NSI. Voor de 3e jaars studenten is dit een extra training oor hun les 
geefvaardigheden, een oefening voor het kt1 examen en als voorbereiding op de 
stage bij Snowworld 

  
Voor meer informatie kijk op de website, www.outdoormbo.nl   
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Doel  
  
Theorie en praktijk zijn in deze projectweek geïntegreerd.  

  
Motorische doelstelling:  

• 2e jaars: kunnen plugdrehen en pflugsteuern skiën op baan 1 
• 3e jaars: Alle Anwarter examenonderdelen oefenen, zowel praktijk als 

lesgeven.  
  

Cognitieve doelstelling:  

• Theorie van het skien opdoen, zoals Oostenrijkse leerweg, lesgeeftechnieken, 
materiaal kennis.  

  
Sociaal-affectieve doelstelling:  

• Onder verschillende omstandigheden, zoals lange dagen, koude temperaturen 
en tegenvallende prestaties toch een teamspeler te blijven en het beste uit je 
zelf halen. 

    

 

Opbouw van deze projectweek  
  
Het is natuurlijk belangrijk dat je ook veel plezier gaat beleven tijdens deze week en 
daarom is het belangrijk dat iedereen zich aan de afspraken houdt, zodat we er met 
zijn allen een leerzame week van kunnen maken.  

  
Er wordt gedurende deze week van je verwacht dat je een positieve instelling hebt. 
Je hebt je daarom ook te houden aan diverse regels:  

  
Algemene gedragsregels (3.1)  

  
Mocht er om wat voor reden dan ook onjuist gedrag worden geconstateerd zullen 
de consequenties voor jou zijn. Dit kan variëren van geen deelname aan de 
activiteiten tot aan, in het ergste geval, op eigen gelegenheid en eigen kosten 
naar huis gestuurd worden!  
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Algemene gedragsregels  
Onderstaande regels worden als bekend geacht:  

  
• Positieve instelling  
• Goede beroepshouding (zie beroepshoudingsprotocol)  
• Op tijd aanwezig bij alle onderdelen  
• Niet roken tijdens de programmaonderdelen  
• Communiceren met de docenten   

  
Een hele week in een indoorskibaan activiteiten doen, vraagt veel energie van je 
lichaam. Het is dus belangrijk dat je goed aan je gezondheid denkt.  

  
Zorg er dus voor dat je:  

  
• Voldoende herstelt (dus voldoende rust en slaapt)  
• Goed eet en drinkt  
• Je energie verdeelt over alle dagen  
• De juiste uitrusting bij je hebt  

  
 

 
 
 
 
 
 

Hulpmiddelen / Bronnen  
• 3e jaars, boek Snowsports Academy 
• App Snowsports Academy 
• Deze informatiegids  
• Ski kleding  
• Pen en Papier  
• Laptop/ ipad   
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Head ski 
Wintersporten zijn dure sporten, goed materiaal kost behoorlijk wat geld. Om de 
studenten tegemoet te komen heeft MBOrijnland een samenwerking met HEAD ski 
en Duijvestein Zoetermeer. Head staat bekend als kwalitatief erg goede ski’s met 
goede prestaties. 
Tegen inkoop prijs ( +btw) is het mogelijk om nieuw materiaal van aankomend 
seizoen te bestellen. Er zijn een aantal schoenen en ski’s uitgekozen die passen bij 
de opleiding. Duijvestein ondersteunt door informatie te bieden, mogelijkheid tot 
passen van de schoenen en advies over de maat/ pasvorm, hulp bij het monteren 
van de bindingen en levert de materialen uit. 
Natuurlijk ben je vrij om ook bij Duijvestein andere materialen dan Head te kopen.  
Bij Duijvestein kun je de materialen bestellen, die worden dan zo snel mogelijk 
geleverd. 
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Planning / Programma  
  
 

  
  

 Dinsdag  12 Woensdag 13 Donderdag 14 Vrijdag  15  
8:00 

 

 

Instructeurs 
aanwezig 

Instructeurs 
aanwezig 

Instructeurs 
aanwezig    

Instructeurs 
aanwezig 

8:30 

 

 

 

NSI aanwezig 
opening zaal 

omkleden 

NSI aanwezig  

omkleden 

8:30-9:30 

Duijvestein 
inkoop 

9:00 aanwezig 
omkleden 

NSI aanwezig  

omkleden 

9:00-12:00 

 

 

 

9:30 Lessen  Lessen 9:30 start lessen  Lessen 

12:00-13:00 

 

 

 

Lunchpauze Lunchpauze Lunchpauze 

DS Head 
mogelijkheid 

Lunchpauze 

DS Head 
mogelijkheid 

13:00-16:00 

 

 

 

Pdca 
evaluatie en 
theorie 

AY 2 

Duits lessen 

AY 2 

Training SW 

eigenvaardigheid 

Training SW 

eigenvaardigheid 

16:00- 18:00   DS Head inkoop 

mogelijkheid 

DS Head inkoop 

mogelijkheid 
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Faciliteiten  
  
Snowworld  
Buytenparklaan 30   

2717 AX Zoetermeer  

  
Ayers Rock  
Buytenparklaan 14  

2717 AX Zoetermeer  

 

Materialen  
  
Je bent zelf verantwoordelijk voor onderstaande materialen. Ski/ sb materialen zijn 
gratis te gebruiken bij Snowworld voor dit programma 

  
• Helm (evt ook bij Snowworld te gebruiken) 
• Handschoenen  
• Thermo (onder)kleding  
• Ski-jas / Skibroek  
• Ski sokken  
• Indien je eigen skimateriaal hebt, mag je dit meenemen. (op eigen risico)  

  
   

De beoordeling  
Deze projectweek is behaald wanneer de volgende punten voldoende zijn:  

  
• Beroepshouding, zie beroepshoudingsprotocol  
• Vaardigheid van alle onderdelen   
• Lesgeven (indien van toepassing)  
• Aanwezigheid 100% of anders afgesproken 
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Meer info  
• APP Snowsports Academy (IOS/Android)  
• Learn how to ski (IOS/Android)  
• www.outdoormbo.nl (Sneeuwsport, keuzevak NSI)  

 


