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Lever Reizen?

• Wintersportreizen voor 
scholen, bedrijven en 
meer.

• Incentive-/stedenreizen 
voor groepen.

• Eigen ski- en 
snowboardleraren

• Samenwerking en 
bemiddeling bij 
skischolen
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Buitenlandse stage
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Buitenlandse stage

Opleiding Wörgl en Brück/ Kaprun (Anwärter)

Vertrek naar Wörgl: 

Dinsdagavond 11 december 2018 

Station Bodegraven

• 3 dagen trainen op: lesgeven, 
Schülefahren & eigen kunnen in 
Hopfgarten/ Wörgl.

• Kennismaking/ skiles met skischool 
eigenaren.

Zaterdagochtend 15 december vertrek 
naar Kaprun voor Anwärter opleiding via 
SnowSports Academy. Terug naar huis met 
SnowSports bus.
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Buitenlandse stage
Voor wie? Voor studenten die:

• NSI 1 + 2 behaald hebben

• Basisvaardigheden Duits beheersen

• Bij wie de schoolcijfers naar behoren 
zijn

• Zich inschrijven vóór 1 november

• Aanwezig zijn op de instructeursdag op 
23 november 2018, in SnowWorld

• Zelfstandig én flexibel zijn!
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Buitenlandse stage

Wanneer?

Lever Reizen

Jouw stage sluit aan op het winterkamp in Axamer Lizum. Vanuit daar ga je naar jouw 
stage plaats met openbaar vervoer.

De stage is van 17 februari  - 8 maart 2019



Buitenlandse stage
Waar?

• Skischolen in Oostenrijk (Tirol en Salzburg) 

Extra informatie:

• In december krijg je te horen waar je naartoe gaat 

• Je mag één persoon aangeven op het inschrijfformulier met wie je stage wil lopen
(we proberen aan deze wens te voldoen maar garanderen niets) 

• De week voor winterkamp ontvang je de reisinformatie

• Wijzigingen kunnen last-minute voorkomen!! 
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Buitenlandse stage
Wat kan je verwachten?
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• 6 dagen per week werken - 4 tot 8 uur per dag

• Werk - geen vakantie! Houd rekening met reistijden van en naar de skischool

• Start onderaan de ladder. Je begint over het algemeen met lesgeven op Kinderland 
(kinderen t/m 7 jaar). 

• Spreek je redelijk Duits? Toon je goede inzet? Ben je leuk met de gasten? 
De skischool kan dan beslissen om je op een andere (hogere) groep in te delen. 

• Slaapplaats buiten het dorp, wil je ‘s avonds après-skiën? 

Zelf vervoer regelen/betalen.

• Lunch met je skigroep op de berg of zelf verzorgen.



Buitenlandse stage

Taken skischool:

• Opbouwen kinderland

• Opvang van kinderen tijdens de lunch

• Opvang van kinderen voor én na de les

• Opbouwen van slalom en medaille uitreiking

• Bijhouden van juiste administratie (kaartjes systeem)

• Dé mascotte zijn!

• Werkoverleg

• Zo snel mogelijk zelfstandig lesgeven
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Buitenlandse stage
Wat is inbegrepen?
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• Vervoer vanuit winterkamp naar de 
skischool en opstapplaats terugweg

• Onderdak geregeld door skischool (denk 
aan skilerarenhuis, appartement, 
gastgezin)

• Ontbijt, lunch en avondeten 

(zelf klaarmaken/vergoeding)

• Skipas gedurende stage periode dagen

• Skikleding van de skischool in bruikleen

• Begeleiding vanuit Lever Reizen en 
skischool. Contact en stage bezoeken.

-> Drankjes zijn voor eigen rekening!

-> Ski- of snowboardmateriaal is voor eigen rekening!



Buitenlandse stage

Kosten en vergoeding
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Géén stagevergoeding (vergoeding gaat 
o.a. naar vervoer, onderdak en eten)

Kosten:

• Consumpties buiten de maaltijden om

• Ski- of snowboardmateriaal

• Eigen skikleding ( Vrije dagen)

• Telefoon en internet (tegenwoordig 
zelfde bundel in Europa)



Verzekeringen
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Buitenlandse stage

• Tijdens werkuren ben je verzekerd bij de skischool.

• Iedere student moet een eigen reisverzekering 
(met wintersportdekking) afsluiten.

• SnowSports Academy biedt een speciale verzekering 
voor ski-sb leraren!



Vragen?
www.leverreizen.nl/mbo-rijnland

Lever Reizen


