
 

Initiator Waterski & wakeboard 
Module 4: Stageopdracht 

 

 

Hoofdstuk 1 Doel van de stage  

 

Een eerste doel van de stage is een koppeling maken tussen de inhoud van de cursus enerzijds en 

de reële situaties op het terrein anderzijds. De stage start met het leren herkennen en beoordelen 

van het lesgeven door een ervaren trainer (via observatie). Ze eindigt in het kritisch kunnen 

beoordelen van eigen handelingen (via zelfevaluatie).  

  

Een tweede doel ligt in het opdoen van ervaringen in reële situaties, gesteund door opgedane 

kennis in de opleiding, en de feedback door de stagementor. 

 

Een derde doel is het scheppen van een realistische voorbereiding op het praktijkexamen dat 

plaatsvindt na het volbrengen van de stageperiode. 

 

Een vierde doel is de kandidaat gewoon maken aan het voorbereiden van activiteiten en het 

bijhouden van gegevens in functie van bijsturing van zijn handelen als begeleider. 

 

Hoofdstuk 2 Indeling van de stage 

2.1 Omvang van de stage (min. 20u) 

 

De omvang van de stageopdracht is bewust beperkt gehouden (20 uren). De opgegeven duur is een 

minimum. De cursist mag gerust meer uren aan de stage spenderen.   
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2.2 Indeling van de stage (boot) 

2.2.1 Kijkstage (4 uren) 

 

Gedurende deze stage-uren moet de cursist observeren hoe de stagementor lesgeeft, op welke 

punten aandacht wordt gelegd, enz. Nadien zal hij aan de hand van het evaluatieformulier deze 

training evalueren. Na een kijkstage moet er geen terugkoppeling met de stagementor gebeuren, 

maar moet de cursist wel een evaluatieformulier indienen. Ook de stagementor geeft deze uren 

door via het evaluatieformulier.  

 

2.2.2 Doe-stage (min. 8 uren) 

 

Tijdens de Doe-stage geeft de cursist zelf les en zal de stagementor hem verbeteren. Bij fouten 

grijpt de deze onmiddellijk in, zodanig dat de leerling die les krijgt niets verkeerd aangeleerd krijgt. 

Gedurende deze uren moet een vooruitgang merkbaar zijn om een goede beoordeling te kunnen 

bekomen. Daarom is het belangrijk dat minstens 6u van deze stage bij eenzelfde stagementor 

afgelegd wordt. 

 

2.2.3 Droogtraining (min 2 uren) 

 

Elke training of initiatie wordt voorafgegaan door een droogtraining. Bij een droogtraining worden 

de stappen om recht te komen en de basishouding uitgelegd. Men benadrukt de zwakke punten en 

stuurt deze bij alvorens te water te gaan. De cursist dient respect te tonen voor het materiaal en 

steeds te letten op de veiligheid van de deelnemers. 

 

2.2.4 Brevettenafname (min. 1 uur) 

 

Bij het afnemen van de brevetten (1e en 2e golf/wake) zal zowel de cursist als zijn stagementor alles 

noteren op de formulieren (terug te vinden op de website www.waterski.be). Na de afgenomen 

golf/wake kan hij deze info met zijn stagementor vergelijken. Indien de antwoorden verschillen, 

dient de cursist te kunnen motiveren waarom hij die beslissing genomen heeft. 

 

2.2.5 Naar keuze volgens bovenstaande rubrieken (5 uren) 

 

De stage omvat in totaal minstens 20 uren, maar we laten de cursist voor deze 5 uren vrij om deze 

in te vullen naar keuze in een van bovenstaande stage-opdrachten. Dit kan vooral omwille van 

praktische aard handig zijn om te bekijken wat mogelijk is bij de stagementor. 

 



 

2.3 Indeling van de stage (kabel) 

2.3.1 Lesgeven aan de 2.0 (min. 4u) 

 

Gedurende deze stage-uren moet de stagiair lesgeven aan de 2.0 kabel. Hij staat hierbij steeds 

onder het toeziend ook van de stagementor. Bij fouten grijpt deze onmiddellijk in, zodanig dat de 

leerling die les krijgt niets verkeerd aangeleerd krijgt. Dit stage onderdeel wordt best afgerond voor 

de stage aan de full size cable, omdat de cursist hier meer tijd krijgt om alles aan te leren. 

 

2.3.2 Bediening 2.0 (min. 4u) 

 

Gedurende deze stage-uren moet de stagiair eerst observeren hoe de stagementor de bediening van 

de 2.0 doet, op welke punten aandacht wordt gelegd, enz. Vervolgens doet de cursist dit zelf en zal 

de begeleider hem verbeteren.  

 

2.3.3 Lesgeven aan de full size cable (min. 4u) 

 

Aan de full size cable moet alles veel sneller gebeuren en is het moeilijker om skiërs/wakeboarders 

die op het water staan op te volgen. De cursist zal hier eerst observeren hoe de stagementor 

lesgeeft, op welke punten aandacht wordt gelegd,… om vervolgens zelf les te geven. Bij fouten grijpt 

de stagementor onmiddellijk in, zodanig dat de leerling die les krijgt niets verkeerd aangeleerd 

krijgt.  

 

2.3.4 G-sport (min. 2 uren) 

 

Daar het niet evident is om les te geven aan G-sporters, wordt van de cursist verwacht om ook hier 

min. 2 uren stage uit te voeren. Net als tijdens de andere stage-onderdelen zal de cursist eerst 

observeren hoe de stagementor les geeft om vervolgens zelf les te geven.  

 

2.3.5 naar keuze volgens bovenstaande rubrieken (6u) 

 

De stage omvat in totaal minstens 20 uur, maar we laten de cursist voor deze 6 uren vrij om deze 

in te vullen naar keuze in een van bovenstaande stage-opdrachten. Dit kan vooral omwille van 

praktische aard handig zijn om te bekijken wat mogelijk is bij de stagementor. 
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Hoofdstuk 3 Procedure 

3.1 Voorbereiding - de cursist zoekt naar een passende stageplaats  

3.1.1 Stageplaats & data 

 

Het is aangeraden de stage te spreiden over verschillende stageplaatsen, maar men mag in eender 

welke club stage lopen. De cursist moet zich natuurlijk wel aanpassen aan de stagementor, die de 

stage meestal in zijn eigen club zal afnemen.  

 

De cursist beperkt zich best niet tot zijn gekende omgeving maar gaat op zoek naar nieuwe 

plaatsen. Uit contact met verschillende clubs, stagementoren en begeleiding van diverse 

activiteitentypes leert hij meer dan wanneer hij in één (vertrouwde) vereniging blijft.  

 

De data van brevettendagen, initiatiedagen,... kan je eveneens in de kalender op onze website 

terugvinden. Rechts bovenaan kan je op type activiteit sorteren. 

 

3.1.2 Stagementor 

 

Cursisten mogen hun stage niet bij één en dezelfde stagementor afronden. Bij één stagementor mag 

slechts de helft van de stage afgewerkt worden. De cursist maakt dus een afspraak met minimum 

twee verschillende stagementoren (deze trainers zijn druk bezet, spreek dus tijdig met hen af).  

 

De lijst van de stagementoren is terug te vinden op de verborgen pagina “cursusmateriaal initiator 

waterski en wakeboard” op www.waterski.be Naast deze stagementoren mogen docenten van deze 

cursus eveneens fungeren als stagementor.  

 

3.1.3 Aanvraag van de stage 

 

Eens de stage vastgelegd is moet deze ter goedkeuring voorgelegd worden aan de denkcel. Stuur 

hiervoor de een mail naar het WSV-secretariaat (nele@waterski.be). Het document ‘Aanvraag van 

een stageplaats’ kan hiervoor gebruikt worden. 

Deze commissie geeft zijn goedkeuring voor de stage of keurt ze af omdat één van de voorwaarden 

niet is vervuld. Stages zonder erkende stagementoren, worden niet aanvaard. 

 

Data die met de stagementor werden afgesproken, moeten worden nagekomen. Indien dit om de 

ene of de andere rede niet mogelijk is, moet dit tijdig doorgegeven worden. 

 

https://www.waterski.be/federatie/kalender/
https://www.waterski.be/federatie/opleiding-en-bijscholing/vts-cursussen/initiator-waterski/cursusmateriaal/#breadcrumb
https://www.waterski.be/federatie/opleiding-en-bijscholing/vts-cursussen/initiator-waterski/cursusmateriaal/#breadcrumb


 

3.2 Tijdens de stage 

3.2.1 Voorbereiding 

 

Een voorbereiding gebeurt vooraf en niet als de activiteit al voorbij is! Elke activiteit die de cursist 

in het kader van deze stage begeleidt, moet worden voorbereid.  

 

Voorbeeld: Als voorbereiding op de assistentiestage moet de cursist eerst en vooral contact opnemen met de 

stageplaats/mentor om na te gaan welk materiaal aanwezig is, of er een boom op de boot staat, hoeveel 

deelnemers er zullen zijn, in welke discipline hij les zal moeten geven, enz. Vervolgens maakt hij zijn 

lesvoorbereiding in functie van de gekregen informatie. 

 

3.2.2 Begeleiding 

 

De stagementor is de persoon die de cursist op zijn stage van nabij volgt en begeleidt, hem helpt in 

het ontwikkelen van eigen middelen en strategieën om zijn lesgeefstijl te verbeteren. Hij schept een 

leerrijke omgeving waarbinnen de stagiair vaardigheden en kennis kan opdoen.  

 

De stagementor investeert zijn vrije tijd in de begeleiding van de cursisten, dus enig respect en 

flexibiliteit vanwege de cursist naar de stagementor toe is belangrijk. 

 

3.2.3 Evaluatie 

3.2.3.1 Korte nabespreking 

 

Via een korte nabespreking, onmiddellijk na het beëindigen van de activiteit, tracht de cursist te 

weten te komen welke de sterke en zwakke punten in zijn begeleiding zijn.  

Het is de bedoeling dat de cursist met deze elementen rekening houdt bij een volgende activiteit 

die hij leidt, opdat zijn begeleiding in kwaliteit alsmaar verbetert.  

 

3.2.3.2 Evaluatieformulier 

 

Zowel de stagementor als de cursist vullen het evaluatieformulier in. Het schriftelijk 

evaluatieformulier voor de stagementor en de cursist zijn hetzelfde. Het online formulier is 

verschillend. 

 

Het evaluatieformulier helpt de cursist een aantal elementen gestructureerd en gevat op een rijtje 

te zetten (wat ging er goed en minder goed, wat zou je de volgende keer anders doen, welke fouten 

maakte je en hoe kan je die in de toekomst voorkomen, …). 

 

De stage moet afgerond zijn en alle evaluatieformulieren moeten ingediend worden alvorens deel te 

nemen aan het praktijkexamen.  
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Hoofdstuk 4 Wat als …. ?    

4.1 De cursist slaagt niet voor het praktijk examen 

4.1.1 De cursist heeft zijn stage niet volbracht 

 

Wie door omstandigheden zijn stage niet kan afwerken tijdens de lopende cursusperiode (mits 

aanvraag kan dit 1 jaar verlengd worden), wordt geweigerd voor het praktijkexamen (module 3). 

• Indien geslaagd voor module 1 en 2, krijgt hij hiervoor een vrijstelling 

• Het vak ‘Didactische oefeningen Initiator waterski en wakeboard’ kan de cursist opschuiven 

naar een volgende cursusorganisatie. Opgelet, vakken van Module 3 waarvoor de cursist een 

onvoldoende behaalde zullen eveneens worden meegenomen naar de volgende 

cursusorganisatie.  

Met andere woorden: de cursist dient zich terug in te schrijven voor Module 3 en vraagt 

vrijstelling voor de vakken waarvoor hij reeds geslaagd was. Daartoe dient hij zich wel zelf 

te informeren over de data van de volgende cursusorganisatie. 

• Ook voor de stagemodule zal de cursist zich opnieuw moeten inschrijven. 

 

4.1.2 De cursist heeft zijn stage wel volbracht, maar heeft niet kunnen deelnemen 

aan het praktijkexamen 

 

Indien de cursist zijn stage wel heeft kunnen vervolledigen en hiervoor geslaagd is, maar niet heeft 

deelgenomen aan het praktijkexamen, kan hij slagen voor Module 4 terwijl hij het vak ‘Didactische 

oefeningen initiator waterski’ doorschuift naar een volgende cursusorganisatie. Ook hier zal hij de 

vakken van Module 3 die onvoldoende waren meenemen naar een volgende cursus. 

 

 

 

 


