
 

  

 INSTRUCTEUR OPLEIDING SAILCENTER LIMBURG 2018   
  
Sailcenter Limburg (SCL) is op zoek naar jou!   

Ben jij enthousiast en ontwikkel jij jezelf en anderen graag. Wil je lesgever worden of mensen helpen op de steiger?  
Dan zijn wij op zoek naar JOU. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste watersporters die een hart hebben voor 
watersporten en een passie voor het overbrengen informatie. 
  

Vanaf 15 jaar kan je al deel uit maken van ons team!   

Jij kunt bij ons na een selectie aan de slag als walhulp, en/of zaterdaghulp / vakantiekracht.   

Je vaardigheden zijn o.a. hulpvaardig, enthousiast en sociaal. Je zeil niveau is bij voorkeur CWO I plus in kielboot 

of zwaardboot of/en je bent technisch aangelegd. Je ondersteund klanten op de steiger waar nodig, en lost de 

eerste technische problemen op. 

 

Vanaf 16 jaar kan je al als instructeur aan de slag!    

Jij kunt beginnen, na selectie, met de instructeurs opleiding bij Sailcenter Limburg. Je vaardigheden zijn o.a. 

hulpvaardig, enthousiast, sociaal en je kunt goed met mensen omgaan. Je bent loyaal en wilt graag anderen 

leren zeilen. Natuurlijk wil je ook jezelf ontwikkelen en functioneren in ons team. Je zeil niveau zit op CWO 3 in 

kielboot / zwaardboot of je bent bereid dit te behalen. 

 

 

LET OP! Wil je instructeur worden dan vraagt de zeilschool in je eerste jaar.   

• Minimaal in bezit zijn van CWO II Plus voor jeugdzeilinstructeur en CWO III voor kielboot;  

• Minimaal twee weken tijd hebben voor stage;  

• Minimaal vijf dagen hulp om elkaar / het bedrijf te leren kennen;  

• Minimaal 6 opleidingsdagen aanwezig die Sailcenter Limburg aanbiedt.        
 

Informatie over de instructeurs opleiding kun je vragen bij de opleiders van SCL, Henk Janssen en Anneke Crijns.   

 

Voorwaarden Instructeur opleiding:  

1. Minimaal 15 jaar bij het starten van de walhulp opleiding; 

2. Minimaal 16 jaar in het seizoen dat je aan de instructeur opleiding begint; 

3. Beschikken over voldoende theoretische en praktische vaardigheden ZB/ KB; 

4. Goede gezondheid bezitten en goed kunnen zwemmen; 

5. Actief zijn als zeiler of actief willen worden; 

6. Betrouwbaar en gemotiveerd zijn; 

7. Sociaal- en communicatief vaardig zijn; 

8. Loyaal zijn t.o.v. Sailcenter Limburg; 

9. Geen negatieve uitlatingen doen over het bedrijf, mede-instructeur of cursisten; 

10. Minimaal 6 dagen van de opleidingsdagen volgen; 

11. Vijf dagen tijd hebben voor walhulp het eerste jaar (om het bedrijf van binnenuit te leren kennen); 

12. Minimaal twee cursusweken per jaar voor SCL actief kunnen zijn als instructeur; 

13. We gaan er vanuit dat iedereen een eigen WA/ burgerlijke aansprakelijkheid verzekering heeft afgesloten; 

14. Het tekenen van de overeenkomst waarin tevens bepaald is of er opleidingengeld betaald wordt of dat er in 

ruil voor de opleiding zonder vrijwilligers vergoeding gewerkt wordt. 

  

  



 
 

 

 

 

 

TRAININGSDATA OPLEIDING 2018  (wijzigingen voorbehouden; gemaakt op 15-01-2018) 
 

Datum Tijdstip Activiteit 

27 januari 2018 namiddag Kennismaking met BBQ en workshop 

24 februari 2018 namiddag Workshop basis EHBO op het water 

3 maart 2018 hele dag Workshop knopen & splitsen 

18 maart 2018 hele dag Zeilles CWO 2 en 3 

24 maart 2018 hele dag Zeilles CWO 2 en 3 

31 maart 2018 hele dag Zeilles CWO 2 en 3 

2 april 2018 hele dag Zeilles CWO 2 en 3 

14-15 april 2018 hele dag Zeilles CWO 2 en 3 (afronding) 

28-29 april 2018 hele dag Open dagen (basisvaardigheden lesgeven afronden) 

30 april t/m 4 mei 2018 hele dag Zeilles CWO 2 en 3 

26-27 mei 2018 hele dag Zelfstandige trainingssdagen 

23-24 juni 2018 hele dag Zelfstandige trainingssdagen 

25-26 augustus 2018 hele dag Zelfstandige trainingssdagen 

29-30 september 2018 hele dag Zelfstandige trainingssdagen 

27-28 oktober 2018 hele dag Zelfstandige trainingssdagen 

 

Inschrijfformulier Zeilinstructeur / Schipper / Walhulp Sailcenter Limburg 2018 

Roepnaam: Achternaam: M [  ]        V [  ] 

Straat: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoonnummer: E-mailadres: 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

CWO / instructeursdiploma: 

Opmerkingen / bijzonderheden / overige diploma’s: 

Studie: 

Bijzonderheden / relevante medische info: 

Motivatie om Sailcenter Team lid te worden: 

 

Eventuele opmerkingen: 

 

 

Ondergetekende schrijft zich in voor de opleiding tot instructeur en heeft de bijbehorende voorwaarden nauwkeurig 

doorgelezen. De kosten voor de opleiding worden geheel door SCL gedragen. In ruil hiervoor investeert de instructeur in 

opleiding en tijd tijdens het vaarseizoen. Borg voor de opleiding bedraagt € 200,00. 

 

 

Handtekening (ouder indien cursist jonger dan 18 jaar): …………………………………………………………………….. 

 

Datum: ……………………………………………………………… Borg betaald op: ……………………………….. 

 

Cursisten die aan de opleiding deelnemen, gaan akkoord met de eisen gesteld aan de opleiding. SCL houdt te allen tijde het 

recht bij ongeschiktheid of onvoldoende inzet de opleiding stop te zetten en de borg in te houden en tevens de gemaakte 

opleidingskosten in rekening te brengen voor het gegeven onderwijs. Dit geldt tevens bij vroegtijdig onderbreken of stoppen 

door de cursist zelf. Let op: deze kosten liggen indien van toepassing gelijk aan de normale cursusprijzen (opleidingskosten 

bedragen € 50,00 per dagdeel en € 70,00 per dag). SCL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel, verlies 

of beschadiging van eigendommen. De instructeur in opleiding beschikt over een eigen W.A. verzekering. 


