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1. Overzicht kaderopleidingen en bijscholingen (sporttechnisch)
 
o Door VTS georganiseerd ism Sneeuwsport  VlaanderenDoor VTS georganiseerd ism Sneeuwsport  Vlaanderen::

 
- Sneeuwsport Vlaanderen was in de denkcel ski vertegenwoordigd door Maarten Avonds

(KUL), Tom Coeckelberghs (TC en DSKO Snowboard), Alain De Greef (voorzitter) en
Kim Semadeni (STC) / Bart De Bie (STC)

- De directeurs sportkaderopleidingen en de cursusverantwoordelijke werden door
Sneeuwsport Vlaanderen ingebracht.

- Sneeuwsport Vlaanderen vaardigde steeds een examinator af voor de theoretische
examens.

- Verschillende lesgevers voor de theoriecursussen werden door Sneeuwsport
Vlaanderen ingebracht.

- Aan de theoriecursussen initiator SKI/SNOW namen 72 + 99 = 171 cursisten deel. Aan
de theoriecursussen instructeur B SKI/SNOW namen 43 cursisten deel. In totaal
namen er 214 cursisten deel aan de theoriecursussen.

- Op het secretariaat van Sneeuwsport Vlaanderen worden de cursusteksten zo veel
mogelijk up-to-date gehouden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Door VTS erkend, door Door VTS erkend, door Sneeuwsport  VlaanderenSneeuwsport  Vlaanderen georganiseerd: georganiseerd:
 
Workshops en tWorkshops en toelat ingsproevenoelat ingsproeven  (ski  & snowboard samen)(ski  & snowboard samen)

# Datum Plaats # Deelnemers # Geslaagden

1 23/01 Komen, IM 25 7

2 31/01 Peer, SV 31 11

3 08/03 Peer, SV 43 15

4 15/03 Komen, IM 37 12

5 21/03 Peer, SV 30 6

6 16/05 Peer, SV 24 7

7 06/09 Komen, IM 23 3

8 13/09 Peer, SV 41 10

9 20/09 Komen, IM 7 5
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7 06/09 Komen, IM 23 3

8 13/09 Peer, SV 41 10

9 20/09 Komen, IM 7 5

10 02/10 Komen, IM 15 7

11 11/10 Peer, SV 59 34

12 17/10 Komen, IM 15 9

13 24/10 Terneuzen 10 10

14 15/11 Komen, IM 25 11

15 18/11 Wilrijk, Aspen 0 0

16 21/11 Snowworld 18 9

17 2/12 Deurne/ Zondal 0 0

18 06/12 Terneuzen 21 10

     

 39,15% geslaagde TOTAAL 424 166

 
*  extra toelat ingsproeven bui tenland door docenten en tra iners A ter*  extra toelat ingsproeven bui tenland door docenten en tra iners A ter
plaatsenplaatsen

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OpleidingscursussenOpleidingscursussen
 

De gegevens m.b.t. opleidingscursussen zijn gebaseerd op alle cursussen van einde januari 2015 tem
Kerst 2015.
INITIATOR
 

Balans	2015	prak.jkcursus	M3	Ini.ator	Ski
Datum Organisa.e Plaats #	dlnmrs #	geslaagden %

1/02	-	7/02 KUL	Faber Hinterglemm 8 7 87,5
3/04/16 KHL Wagrain 8 7 87,5
Pasen	1 Snowmania Val	Di	Sole 10 7 70,0
Pasen	2 Alpina Ischgl 5 3 60,0
Pasen	2 SkiFriends Les	2	Alpes 18 16 88,9
Herfst Sporty Tignes 6 5 83,3
Herfst Kriski Stubai 28 11 39,3
Herfst SkiFriends Kaprun 23 18 78,3
Herfst Snowmania Kaprun 11 9 81,8
Herfst Kazou Stubai 7 7 100,0
Kerst Snowmania Folgarida 5 3 60,0
Kerst SkiFriends Les	2	Alpes 6 5 83,3

      

Totaal   135 98 72,6
 



      

Totaal   135 98 72,6
 

Balans	2015	prak.jkcursus	M3	Ini.ator	Snowboard
Datum Organisa.e Plaats #

dlnmrs #	geslaagden %

1/02	-	7/02 KUL	Faber Hinterglemm 6 4 66,7
Pasen	1 Snowmania Val	Di	Sole 13 11 84,6
Pasen	2 SkiFriends Les	2	Alpes 7 5 71,4
Herfst SkiFriends Kaprun 9 8 88,9
Herfst Snowmania Kaprun 7 5 71,4
Herfst Kazou Stubai 13 10 76,9

13/12	-	18/12 Travelwhite Madonna 9 6 66,7
      

Totaal   64 49 76,6
 
 
INSTRUCTEUR
 

Balans	2015	prak.jkcursus	M3	Instructeur	b	Ski

Datum Organisa.e Plaats #	dlnmrs #	geslaagden %

Pasen	2 SkiFriends Les	2	Alpes 7 5 71

Kerst SkiFriends Les	2	Alpes 6 5 83
      

Totaal   13 10 77
 
 

Balans	2015	prak.jkcursus	M3	Instructeur	b	Ski

Datum Organisa.e Plaats #	dlnmrs #	geslaagden %

Pasen	2 SkiFriends Les	2	Alpes 7 6 86
      

Totaal   7 6 86
 
 
 
 

o Bi jschol ingen voor Bi jschol ingen voor sport technisch kadersport technisch kader
 

GEORGANISEERDE	BIJSCHOLINGEN	SNEEUWSPORT	VLAANDEREN

Datum Onderwerp Loca.e

17/10/15
Jury	Alpine	ski	-	wedstrijdorganisaVe

en	veiligheid Ice	Mountain Komen

17/10/15 Jury	Workshop	Freestyle	skiën Ice	Mountain Komen



17/10/15
Jury	Alpine	ski	-	wedstrijdorganisaVe

en	veiligheid Ice	Mountain Komen

17/10/15 Jury	Workshop	Freestyle	skiën Ice	Mountain Komen

17/10/15
Workshop	Freestyle	skiën	voor

skileraren Ice	Mountain Komen

17/10/15 Jury	Clinic	Snowboard	1.0. Ice	Mountain Komen
 

o Bi jschol ingen voor bestuur l i jk  Bi jschol ingen voor bestuur l i jk  en administrat ief  kaderen administrat ief  kader
 

GEORGANISEERDE	BIJSCHOLINGEN	SNEEUWSPORT	VLAANDEREN

Datum Onderwerp Loca.e

16/3/15 Slimme	strategie	voor	leden	binding Huis	van	de	Sport Berchem

2/02/15
De	winning	team,	verhoog	het
draagvlak	van	je	sportclub.

Huis	van	de
Watersport

Antwerpen	-
Linkeroever

 
 

2 Behaalde resultaten en effectmeting + evaluatie
 
a. Toelatingsproeven
SKI & SNOWBOARD:

  2013: 321 deelnemers  149 geslaagden 46,5%
  2014: 378 deelnemers  166 geslaagden 44%
  2015: 424 deelnemers   166 geslaagden 39,15%

 
Dit seizoen werden 18 binnenlandse toelatingsproeven georganiseerd. Er werd geprobeerd om de
locaties zo goed mogelijk te spreiden. Het stond de clubs vrij om zelf nog toelatingsproeven aan te
vragen, mits ze voldoende deelnemers konden garanderen. Aan de toelatingsproeven namen 424
skiërs en snowboarders deel.
Door de organisatie van voorbereidende workshops, op de toelatingsproef slaagden meer mensen in
deze test en was er een toename in het aantal deelnemers. Bij aanvang van het seizoen 15-16 werd
er geopteerd om de cursisten de kans te bieden te kiezen tussen het volgen van een workshop
gevolgd door een toelatingsproef of voor het enkel afleggen van een toelatingsproef. Het aanbieden
van de workshop voorafgaand aan de toelatingsproeven blijkt sinds 3 seizoenen zijn vruchten af te
werpen. Deelnemers geraken meer op de hoogte van het vereiste niveau om te kunnen deelnemen
aan de praktijkmodule III – niveau initiator. Klachten van de deelnemers aangaande hun resultaten op
een toelatingsproef blijven uit daar het volgen van de workshops dit al kadert. Er zijn zo goed als geen
kandidaten die enkel voor toelatingsproef kiezen.
 
Ook in het buitenland werden toelatingsproeven afgenomen n.a.v. praktijkmodules III die er
plaatsvonden. Deze toelatingsproeven werden zowel door docenten als hiervoor opgeleide trainers A
afgenomen.
 
 
Zoals de vorige jaren wordt de lat vrij hoog gelegd. Dit om te vermijden dat mensen veel geld dienen
te betalen (naast cursusgeld ook de reis – en verblijfskosten) en zeer weinig kans maken op slagen.
Deze strenge selectie blijkt nog steeds te werken. Gemiddeld waren er 39,15% deelnemers geslaagd
in de toelatingsproef, dit is een lichte daling in vergelijking met 2014. Het gemiddelde slaagpercentage
over alle praktijkmodule III heen bedraagt 78%.
 
b. Opleidingscursussen praktijk

OpleidingscursussenOpleidingscursussen (module I I I ) (module I I I )::
INITIATOR SKI:  2013: 103 deelnemers  74 geslaagden  
72%

   2014: 114 deelnemers  89 geslaagden  
78%

   2015: 135 deelnemers  98 geslaagden  
73%
 
INSTRUCTEUR SKI:  2014: 29 deelnemers  21
geslaagden   72%

   2015: 13 deelnemers  10 geslaagden  



INSTRUCTEUR SKI:  2014: 29 deelnemers  21
geslaagden   72%

   2015: 13 deelnemers  10 geslaagden  
77%
 
INITIATOR SNOWBOARD: 2013: 53 deelnemers  39
geslaagden   73%

   2014: 51 deelnemers  40 geslaagden  
78%

   2015: 64 deelnemers  49 geslaagden  
76%
INSTRUCTEUR SNOWBOARD:

    2014: 5 deelnemers    3 geslaagden  
60%

  2015: 7 deelnemers    6 geslaagden  
86% 
 
Het aantal deelnemers op niveau initiator blijft omhoog gaan! Slagingspercentage blijft tussen de 70%
en 80%. Op de instructeur ski is er een daling, een verklaring hiervoor kan gezocht worden bij de
theorie. Men moet eerst module 1 (algemene theorie) van de instructeur b opleiding afgerond hebben
alvorens men mag starten met module 3 (de praktijk). Er werden workshops in freestyle ski
georganiseerd, ook werden er 2 workshop kinderski in samenwerking met ice mountain
georganiseerd.
 
c. Theoriecursussen
Afgelopen seizoen werden er 2 opleidingscycli initiator georganiseerd en 1 opleidingscyclus
instructeur. Begin september 2015 vertrok er een mailing naar alle potentiële cursisten instructeur b
om zich voor een instructeurscursus in te schrijven of hun resterende modules af te werken.
Door 2 examenmomenten te plannen hadden de cursisten voldoende kans om te studeren en te
slagen. In totaal waren er ongeveer 214 deelnemers aan de theorielessen.
De verwerking van de resultaten zal voor 2015 vlotter verlopen, omdat er meer en direct overleg
gepleegd wordt tussen de huidige opleidingsmanager en de VTS. Via de online VTS database moeten
de betrokken docenten nu zelf hun punten ingeven.
 
Ze krijgen hiervoor maximum 3 weken de tijd, al wordt er in de praktijk naar 2 weken gestreefd.
 
d. Technische stages en monitorenbijscholingen
In het buitenland werden 3 technische stages georganiseerd: 2 ski en 1 snowboard. Tijdens deze
stages werden ook de nieuwe accenten in de praktijkcursus aangehaald. Maar ook in het binnenland
werden enkele technische stages georganiseerd zoals: voorbereiding op de toelatingsproef,
bijscholing voor gediplomeerden, bijscholing voor monitoren bij touroperators en freestyle clinics.
 
e. Docentenbijscholingen
Onze docenten, zowel ski als snowboard en zowel praktijk als theorie, zijn verplicht zich regelmatig bij
te scholen. Deze stages zijn niet enkel belangrijk om de nieuwe technieken en methodieken onder de
knie te krijgen. Ze zijn eveneens van belang om als docententeam op “dezelfde lijn” te blijven staan.
Zo zullen onze docenten in mei 2016 een 4 daagse stage in Val Thorens, gegeven door lokale
skileraren en professoren van ENSA (het Franse opleidingsorgaan) gaan volgen.
 
3 Algemene conclusie
 
a. Gevoerde promotie rond sportkaderopleiding (DSKO)

- aankondiging van workshops en toelatingsproeven, cursusorganisaties en bijscholing via
nieuwsbrief Sneeuwsport Vlaanderen;

- aankondiging van workshops en toelatingsproeven, cursusorganisaties en bijscholing via
website Sneeuwsport Vlaanderen;

- aankondiging van workshops en toelatingsproeven, cursusorganisaties en bijscholing via
facebook Sneeuwsport Vlaanderen;

- promo in brochures van touroperators
- posters op de Vlaamse skipistes
- affiches verspreid door docenten op hun scholen en sporthallen

 
b. Jaardoelstellingen behaald ifv SWOT analyse
 
Evaluatie op basis van het opleidingsplan en beleidsplan [2013 – 2016]:
 
S: Op welke vlakken hebben we onze sterke punten verbetert?

- cursustekst module 3 voor zowel ski en snowboard werd verder op punt gesteld, aangepast,



Evaluatie op basis van het opleidingsplan en beleidsplan [2013 – 2016]:
 
S: Op welke vlakken hebben we onze sterke punten verbetert?

- cursustekst module 3 voor zowel ski en snowboard werd verder op punt gesteld, aangepast,
verbeterd, uitgebreid,…

- technisch niveau en kennis van onze docenten werd hoog gehouden d.m.v. persoonlijke -
en groepsbijscholingen.

 
 
W: Welke zwakke punten hebben we dit jaar verbeterd?

- inschrijvingen voor workshops en toelatingsproeven verlopen via online systeem op de website van
sneeuwsport vlaanden

- kort op de bal bij de  opvolging van de afspraken met praktijk en theoriedocenten ivm het
doorgeven van resultaten

- de samenwerking met de VTS gebeurt directer, sneller en meer proactief, dit voor het verwerken
van de resultaten, doorspelen van administratie, oplossen van opleidingsproblemen van
verscheidene cursisten

- duidelijke communicatie via alle kanalen van sneeuwsport vlaanderen over de verplichte afwerking
van module 1 voor men kan/mag starten aan module 3 van de instructeur b opleiding

 
O: Welke opportuniteiten hebben we dit jaar getracht te benutten?

- er werd een vernieuwde kinderski cursustekst uitgewerkt, deze hebben we 2 keer één weekend
gedoceerd te Ice Mountain

- er werd reclame gevoerd via de verschillende kanalen voor de organisatie van een Trainer A, hierin
werden de kandidaten persoonlijk geïnformeerd vanuit de federatie, wie kan en mag deelnemen,
op dit moment 6 kandidaten die kunnnen en mogen (voldoen aan de toelatings voorwaarden)
starten aan de Trainer A. Gevolg geen Trainer A nu met Pasen 2016.

 
T: Welke bedreigingen hebben we getracht in te perken?

- de problematiek rond de internationale erkenning van onze opleidingen blijft actueel en zowel onze
opleidingsmanager als directeur en voorzitter blijven alert en proactief voor mogelijke
ontwikkelingen hieromtrent;

- de problematiek rond concurrerende opleidingsorganen blijft bestaan. Via gerichte en duidelijke
communicatie proberen we de VTS opleidingen te onderscheiden van de concurrentie.

 Zo is er een aftassend informeel gesprek geweest met de mensen van BVSI, hier is niets uit verder
gekomen.

 
 
Zijn de vooropgestelde acties (uit het actieplan) voor het afgelopen jaar behaald? Welke (nog)
niet? Toelichting?

- de resultaten van de screeningsprocedures van de instructeur moeten nog aangepakt worden.
- alsook de uitwerking van het nieuwe opleidingsstramien
- er is werk gemaakt van een algemeen ski en snowboard diploma systeem, meer info hierover in

mei en juni, wij hopen hiervoor op iedereen zijn enthousiasme en medewerking.
 
Gert	Buts 
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