
Wat verwachten we van een ski- of 

snowboardbegeleider? 

Ski- of snowboardbegeleider – technisch 
Je hebt eigen kennis en vaardigheden van de hedendaagse ski- of snowboardtechnieken en je past 
deze toe. 
Je bereidt zelfstandig de lessen voor, je leidt ze en evalueert ze nadien. 
Je begeleidt zelfstandig kinderen/jongeren vanaf de eerste stappen tot en met de basisbochten op de 
afgebakende pistes. 
 
De veiligheid van kinderen en jongeren waarborgen 
Je creëert een veilige omgeving bij alle activiteiten door risico’s in te schatten. 
Je handelt probleemoplossend in onveilige situaties. 
Je maakt de nodige afspraken, stelt grenzen en bewaakt ze. 
 
Kinderen en jongeren begeleiden  
Je past je manier van communiceren aan de kinderen en jongeren aan. 
Je weet wat kinderen en jongeren kennen en je houdt hier rekening mee. 
Je hebt aandacht voor elk kind of elke jongere en zijn plaats in de groep. 
Je kent de leefwereld van de kinderen en jongeren, je kent hun interesses en speelt daar op in. 
 
Respectvol handelen 
Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en handelt ernaar. 
Je benadert kinderen, jongeren en kaderleden gelijkwaardig met respect voor elke persoon. 
Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie. 
 
Zelfreflectie als ski- of snowboardbegeleider  
Je hebt inzicht in je sterkte en zwakke punten in je rol als ski- of snowboardbegeleider van kinderen 
en jongeren en je gaat aan de slag met je verbeterpunten. 
Je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten bij het organiseren van activiteiten en je gaat aan de 
slag met je verbeterpunten. 
 
Ski- of snowboardbegeleider als animator  
Je maakt afspraken met andere kaderleden en je komt ze na. 
Je werkt animaties mee uit en je begeleidt ze. 
Je werkt samen met anderen op een constructieve manier aan dezelfde taak of een 
gemeenschappelijk resultaat. 
Door je eigen enthousiasme en drive stimuleer je kinderen en jongeren tot het deelnemen aan 
activiteiten. 
 


