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Voorwoord 

Pean is een ideaal gelegen zeilschool in hartje Friesland. 
Al sinds 1968 verzorgen wij ’s zomers jeugdzeil- en 
surfweken met veel actie en plezier. We zijn één van de 
betere zeilscholen in Nederland. We staan bekend om 
onze goede zeil/surflessen en serieuze aanpak. 
Daarnaast wordt er ook een hoop plezier gemaakt. Door 
deze combinatie is een zeilkamp bij zeilschool Pean een 
fantastische beleving. 
 
Het hoge niveau van onze zeilschool wordt bepaald door 
het hoge niveau van de instructeurs. De instructeurs 
krijgen een uitgebreide opleiding. Daarin leer je veel 
over didactiek en methodiek voor het geven van lessen. 
Daarnaast is de ervaring dat instructeurs zich sterk 
ontwikkelen in persoonlijke vaardigheden zoals proactief 
zijn, reflecteren, feedback geven en samenwerken.  
 
Verderop in dit boekje een aantal mooie voorbeelden 
stafleden die aangeven hoe ze de opleiding van Pean 
nog steeds gebruiken in hun werk.  
 
De opleiding is over 5 maanden verspreid zodat je het 
goed kan combineren met school of studie. Bovendien is 
de opleiding bijna alleen in weekenden te volgen en heb 
je bij vrijwel alle blokken keuze uit verschillende data. 
 
Ons instructieteam bestaat uit een enthousiaste en 
betrokken club mensen tussen de 17 en ca. 25 jaar. Zij 
verzorgen met elkaar de zeilschoolweken. Het 
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instructiedeel op het water en het leiden van het 
kampgedeelte op de kade, samen met onze walstaf 
behoort tot het zeilkamp. Zolang mensen bij ons actief 
zijn, krijgen ze volop de gelegenheid om zich op allerlei 
manieren te ontwikkelen. Zeilinstructeur zijn is daarom 
niet alleen leuk, het biedt op Pean ook steeds weer 
nieuwe uitdagingen en groeimogelijkheden. Het is niet 
voor niks dat vrijwel alle instructeurs jarenlang actief zijn 
op onze zeilschool.  
 
Team Pean 
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Opzet van de opleiding 

De instructeursopleiding op Zeilschool Pean leidt op tot 
zelfstandig instructeur, oftewel Zi-3(Zeilinstructeur 3). 
Deze opleiding neemt bij de meeste mensen twee jaar in 
beslag. Eerst heb je de theorie- en praktijkopleiding in 
het voorseizoen tot Zi-2 (Zeilinstucteur 2), gevolgd door 
7-9 stageweken in de zomer. 
 
Je kunt kiezen voor de opleiding tot kielboot-, 
zwaardboot-, of surfinstructeur. Om te beginnen met 
lesgeven moet je eerst je Zi-2 halen. Daarna mag je 
beginnen aan je stageweken. Je geeft dan, onder 
begeleiding, zelfstandig les om naar het Zi-3 niveau toe 
te werken. Meestal rond je dat in je tweede jaar af. Op 
de volgende pagina’s vind je alle relevante informatie 
over de opleiding. 
 
Je begint je zeilschoolcarrière dus met de opleiding tot 
Zi-2. Deze opleiding wordt gegeven van maart t/m juni. 
Door de spreiding over het voorjaar en doordat 
voornamelijk de weekenden worden benut is het goed 
te combineren met je school/studie. De opleiding kent 
de volgende indeling: 
 
Februari/Maart Theorieopleiding 

April/Mei/Juni Trainen voor eigen vaardigheid 

Mei/Juni Oefenen lesgeven 
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De theorieopleiding 

Een goede zeiler of surfer is nog geen goede instructeur. 
Om les te kunnen geven, moet je goed weten en onder 
woorden kunnen brengen hoe het zeilen/surfen precies 
in elkaar steekt. Daarnaast moet je weten wat leren en 
lesgeven inhoudt.  
 
Theoriedagen 
De totale theorieopleiding bestaat uit één theoriedag op 
een zondag (kiezen tussen twee data op Pean) en één 
dag van het startweekend (vrijdagavond t/m zondag op 
Pean). Tijdens deze theorieopleiding komen drie soorten 
theorie aan bod.  

●   CWO-IV examenstof: reglementen, 
scheepsmechanica, materialen en bouwwijzen, 
navigatie en weersinvloeden.  

●   Praktijktheorie. Tijdens de praktijktheorie ben je 
bezig met de vragen hoe het zeilen/surfen 
precies in elkaar zit en hoe je dat vertaalt naar 
leren zeilen/surfen. Die benadering komt ook in 
het praktijkgedeelte steeds terug. Je leert op die 
manier vanuit het lesgeven naar het zeilen te 
kijken. Tegelijk leer je het zeilen beter 
doorgronden, zodat je tijdens het 
praktijkgedeelte sneller beter zult gaan zeilen. 

●   Lesgeeftheorie. Hier komen onderwerpen als 
leerpsychologie, methodiek, lesvoorbereiding en 
praktijktheorie aan bod.  
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Toelating praktijk 
Tijdens de theorieopleiding maak je drie toetsen over 
onder andere reglementen en scheepsmechanica. Jouw 
resultaten op deze toetsen zijn medebepalend voor je 
toelating tot de praktijkopleiding. Uiteindelijk moet je 
deze toetsen allemaal halen als onderdeel van de 
CWO-IV theorie. Voor toelating tot de praktijkopleiding 
nemen we in overweging: 

● Resultaten theorie toetsen 
● Eigenvaardigheid 
● Beschikbaarheid opleiding/seizoen 2019 

 
Boeken 
Voor de theorie heb je de volgende boeken nodig: 
 
Alle disciplines * Studiewijzer klein vaarbewijs 

1&2, 7/8 e druk, Auteur Ben 
Ros, ISBN 9789491173005 
* Syllabus Zi-3, Deze krijg je op 
de 1e theoriedag uitgereikt 
* Het Zeilboek (Auteur J. Peter 
Hoefnagels) 

Surfopleiding * Windsurfen 101,  2e druk (€ 
20,- te bestellen via de 
zeilschool) 

 
Op de eerste theoriedag krijg je van ons de volgende 
syllabi: 

● Syllabus deel I – Lesgeeftheorie en 
achtergronden 

● Syllabus deel II – Zeiltheorie 
● WS syllabus (alleen voor windsurfers) 
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Data theoriegedeelte  

2 februari 

9 februari 

7-8 maart 

TD-1 Pean 

TD-1 Pean 

Startweekend - verplicht 

Theoriedag 

Theoriedag 

Selectieweekend 

 
Je kiest één van de theoriedagen (dus óf 2 februari óf 9 
februari). Mail deze keuze naar 
peantheorie@gmail.com. Het startweekend is verplicht 
voor iedereen. 
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Het praktijkgedeelte  

Dit vindt plaats in weekenden van begin april tot eind 
juni. Bij vrijwel alle weekenden kun je kiezen uit 
meerdere data, zodat je ruimte hebt om het te 
combineren met school/studie en/of andere activiteiten. 
Je kunt kiezen uit de disciplines kielboot, zwaardboot of 
surfen. De praktijk bestaat uit vier onderdelen: 
2.1 Acht dagen basistraining: 2 weekenden + Pasen 

(TR1+2+3+ Pasen) 
Het belangrijkste doel van dit blok is dat je in de 
praktijk leert hoe je moet zeilen om erin les te 
kunnen geven. Een bijkomend voordeel is dat je 
door deze training ook (veel) beter leert zeilen of 
surfen. Er zijn 3 weekenden voor Pasen waar we 
aanraden minstens 2 te komen, Pasen zelf is 
verplicht en een supergaaf en groot weekend.  

2.2 Extra trainingen en niveau IV-examen (TR4)  
CWO-III is de minimale eis eigen vaardigheid voor 
een Zi-2 instructeur. Voor het goed leren lesgeven 
vinden wij dat te laag. Daarom is bij ons het 
CWO-IV-diploma verplicht voor je aan de 
lesgeefstage begint. Zo nodig doe je hiervoor 
tijdens de opleiding examen. Daarvoor kun je 
tijdens extra trainingsdagen gericht oefenen.  

2.3 Vier dagen oefenen lesgeven (OL)  
Je volgt hiervoor twee keer twee OL-dagen. Het 
eerste blok kort na de basistraining (bij voorkeur in 
de meivakantie) en later twee dagen om af te 
ronden. In de kielbootopleiding wordt dan tijd 
uitgetrokken voor tochtvaren en lesgeven daarbij.  
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2.4     Proeven van bekwaamheid (PvB) niveau 2 
Het is de planning dat je voor de start van het 

zomerseizoen Zi-2 afgerond bent. Voordat je mag 
beginnen met het maken van je Zi-2 PvB moet je 
eerst je eigen vaardigheid niveau-IV halen en 
daarna moet je een PvB doen. De PvB is een 
praktijkbeoordeling van een les die je geeft. In de 
PvB moet je kunnen laten zien dat je een veilige 
les kunt geven. Deze les doe je als afronding van 
het oefenen lesgeven. Daarvoor hoef je nog niet 
echt goed les te kunnen geven (dat leer je tijdens 
de stage), maar je moet wel laten zien dat je goed 
weet hoe je een les moet voorbereiden en 
opstarten. 

 
Wanneer je jouw eigenvaardigheid hebt en je PvB is 
goedgekeurd, ben je afgerond als Zi-2 en ben je officieel 
bevoegd om les te geven op Pean. 
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Beschikbaarheid Trainingen en 

Seizoen 

Zoals eerdergenoemd is de opleiding erop gericht hoog 
niveau zeilinstructeurs op te leiden.  Daarvoor is het van 
belang dat je voldoende beschikbaar bent om de 
opleiding te volgen. Dat geldt voor je eigenvaardigheid 
maar ook zeker voor het lesgeven. Daarom vragen we je 
bij het inschrijven van de opleiding alvast een agenda in 
te vullen waarop je een te verwachten beschikbaarheid 
kunt aangeven, voor trainingsweekenden en 
lesgeefweken komend jaar.  
 
De concept agenda voor 2020 is al in te zien, de 
definitieve agenda is voor eind 2019 bekend.  
Natuurlijk is het ver vooruit en kunnen er nog zaken 
veranderen maar het is wel van belang dat je de 
afgesproken tijd vrij maakt voor de opleiding bij Pean. Zo 
weten wij waar we op kunnen rekenen en kunnen we er 
ook voor zorgen dat je opleiding van voldoende kwaliteit 
is. 
 
Voor de zomerweken vragen we je zo breed mogelijk 
beschikbaarheid aan te geven, zodra je duidelijkheid wilt 
welke weken je ingepland staat kunnen we dat aan je 
geven. 
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Data praktijkgedeelte 
14-15 maart TR-1* Basistraining 

21-22 maart TR-2* Basistraining 

28-29 maart TR-3* Basistraining 

10-13 april Pasen (TR-4)** Basistraining 

18-19 april Jeugdzeil lesgeef weekend Oefenen lesgeven 

27-apr Jeugdzeildag** Voorbereiden  

26apr-2mei Meiweek 1 Oefenen lesgeven 

4mei -9 mei Meiweek 2 Oefenen lesgeven 

16-17 mei TR-5 Basistraining 

20mei-2 juni Pinksteren Oefenen lesgeven 

12/13 of 20/21 juni TR-6*** Extra Basistraining 

4juli Reserve examendag Reserve afronden cwo-IV 

Juli/augustus Stageweken (seizoen)   
*Sterk aan geraden 2 of 3 van deze weekenden te komen! 

**Verplicht 
***Nader te bepalen welke het wordt, is bekent op het startweekend 

 
Voor alle weekenden geld dat om 21:00 op vrijdagavond 
het trainingsweekend begint. 
In principe kun je in elk weekend examen varen voor je 
CWO4. Wanneer dit precies is zal in overleg gaan met je 
trainers.  
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De lesgeefstage: op naar Zi-3 

Na het behalen van je Zi-2 en je CWO IV eigen 
vaardigheid begin je aan de lesgeefstage, deze duurt 
meestal zo’n 8 weken. In elke stageweek krijg je een 
coach die je intensief helpt om je lesgeven te 
ontwikkelen naar Zi-3 niveau. In die stageweken werk je 
al aan je PvB’s voor Zi-3. De praktijk PvB voor Zi-3 is vaak 
de laatste PvB die je afrondt in dit traject. Dat betekent 
meestal dat je in je tweede jaar als instructeur je Zi-3 
kan halen. Wat er allemaal mogelijk is binnen je 
lesgeefstage lees je hieronder: 
 
Beschikbaarheid Lesgeefstage 
We vragen je voor de stage 2 jaar ieder 4 weken vrij te 
maken, dus totaal 8 weken. Die kun je inplannen vanaf 
de eerste zomer dat je gaat lesgeven. Bij voorkeur 
verdeel je de 4 weken per zomer in 2 blokken van 2 
weken. Omdat de stage weken voor de zeilschool en 
voor jezelf erg belangrijk zijn, vragen we bij inschrijven 
van de opleiding je beschikbaarheid voor de 
zomerweken aan te geven. Voldoende beschikbaarheid 
voor de stage weken is één van de selectiecriteria voor 
deelname aan de instructeursopleiding. De stageweken 
zijn de kern van je opleiding, uit ervaring blijkt dat 4 
weken per zomer, verdeeld over 2 blokken van 2 weken 
het beste resultaat voor jou oplevert. 
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Lesgeven in meerdere disciplines 
Je kunt al vanaf je eerste jaar stage in meerdere 
disciplines doen. Behalve dat dat hartstikke leuk is wordt 
je er ook een betere en completere instructeur van. 
Waarschijnlijk zal je in het eerste jaar lesgeven in je 
eigen discipline (kielboot, zwaardboot, surf) en in het 
jeugdzeilen (opti, learling, feva). Mocht je al kunnen 
lesgeven in een eventuele tweede discipline, dan 
volstaat een eigen vaardigheidsniveau van CWO-III. 
Oefenmogelijkheden hiervoor zijn tijdens de overige 
trainingsweekenden, nadat je CWO-IV hebt gehaald. 

 
Jeugdzeilen 
Lesgeven in valken, zwaardboten of surfen is leuk werk, 
maar een deel van onze mensen vindt het meedraaien in 
de staf van het jeugdzeilkamp (8-12 jaar) echt het 
mooist. Misschien mede omdat deze kinderen een heel 
eigen kamp hebben en de betrokkenheid met en de 
verantwoordelijkheid voor de kinderen groter is dan bij 
de andere leeftijdsgroepen.  
Voor lesgeven in optimisten moeten de surf- en 
kielbootinstructeurs hun CWO-I 1-manszwaardboot 
halen. Voor lesgeven in laerling door surf- en 
zwaardbootinstructeurs is CWO-1 kielboot vereist. 
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Doorgroeimogelijkheden 

Meerdere disciplines 
Voor de opleiding kun je kiezen uit drie disciplines: 
kielboot (valk), zwaardboot (Pico) of surfen. Dat wordt 
dan je eerste discipline en daarin haal je voor de 
lesgeefstageweken je Zi-2 en je CWO-IV. Vanaf je eerste 
jaar al kun je daar een andere discipline bijnemen.  
 
Lesgeven aan gevorderden 
Behalve verbreding naar meerdere disciplines willen we 
ook graag dat je steeds beter wordt in je eerste 
discipline. Na je Zi-3 stage is lesgeven aan gevorderden 
de volgende stap. Daarvoor is nodig dat je zelf ook 
doorgroeit in je eigen vaardigheid. Het trainen met 
Pasen in je eigen discipline in je 2e jaar is daarom 
verplicht. 
 
Wedstrijdzeilen 
We vinden het op Pean leuk om ons als instructeurs te 
verdiepen in het wedstrijdzeilen. In de normale 
trainingsweekenden proberen we daar aandacht aan te 
besteden, ook organiseren we elk jaar met Pasen de 
Paascup. Tijdens de Paascup strijden alle nieuwe 
instructeurs met elkaar om de beker in hun eigen 
discipline. 
 
Jaarlijks wordt meegedaan aan het NZK (Nederlandse 
Zeilschool Kampioenschappen) in Langweer. 
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Zi-4 en Zi-5 kaderopleidingen 
Hoewel het nog even duurt voordat je Zi-3 bent 
afgerond vind je het misschien leuk om te lezen dat er 
daarna nog meer doorgroeimogelijkheden zijn.  
  
Instructeurs die zich goed ontwikkelen komen na het 
halen van hun Zi-3 in aanmerking voor onze 
kaderopleidingen. Deze mensen worden opgeleid om de 
instructeursopleidingen en trainingen te verzorgen en 
om in de zomer te coachen. In deze Zi-4-opleiding zit 
onder andere een intensief eigen vaardigheid 
trainingsprogramma (tot CWO-V) waar ook instructeurs 
van andere zeilscholen aan meedoen. Met onze aanpak 
van deze opleiding zijn we toonaangevend in de 
Nederlandse zeilscholenwereld.  
  
Uit de Zi-4 groep geven wij elk jaar één of twee mensen 
de gelegenheid om de cursus Zi-5 opleider van het CWO 
te volgen. Opleiders zijn de mensen die de Zi-4 staf 
trainen en begeleiden. 
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Kosten 

Eigen bijdrage 
De kosten van de Zi-3 opleiding zijn niet gering. De 
kostprijs is in het eerste jaar ca. € 1000,- en de jaren 
daarop gemiddeld ca. € 600,- per jaar. De zeilschool 
betaalt daarvan het grootste gedeelte, zelf betaal je 
€270,-. We vragen daarvoor terug dat je een minimum 
aantal (stage) weken bij ons komt lesgeven (8 weken in 
2 jaar). Daardoor kunnen we jouw eigen bijdrage laag 
houden. Je betaalt voor: 

● 15 opleidingsdagen (1 theoriedag, het 
startweekend, 8 dagen basisopleiding en 4 
dagen oefen lesgeven, inclusief overnachting 
en eten)  

● Begeleiding tijdens je lesgeefstage 
 
Betaling  
Dat doe je op de volgende manier: 

● € 75,- bij inschrijving voor de 
theorieopleiding  

● € 195,- aan het begin van je praktijkopleiding  
 
 
Consequenties bij het afbreken van de opleiding 
Wanneer je stopt met de opleiding, dan is het belangrijk 
op welk moment je dat doet:  
  
Voor het praktijkgedeelte:  
Bij terugtrekking voor het startweekend krijg je € 30,- 
van je inschrijfgeld terug. 
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Na het begin van het praktijkgedeelte: 
De eigen bijdrage van € 270,- vervalt aan de zeilschool. 
Daarnaast ben je vanaf de derde gevolgde dag van de 
praktijkopleiding € 75,- per dag verschuldigd (tot een 
maximum van € 450,-). Wanneer je bijvoorbeeld na de 
vierde praktijk dag stopt, dan ben je Pean 2 x € 75,- = € 
150,- verschuldigd. 
 
Tijdens de stage: 
Ben je € 100,- (met een maximum van € 450,-) per te 
weinig voltooide stageweek verschuldigd.  
  
Het kan per hoge uitzondering ook voorkomen dat de 
zeilschool geen heil meer in een verdere opleiding van 
jou ziet en je opleiding afbreekt. In dat geval ben je niets 
verschuldigd.  
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Inschrijven 

Wanneer je een goede instructeur of instructrice wil 
worden, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Maar 
ambitie alleen is niet genoeg. Je moet ook voldoende 
basis hebben. Die basis is dat je het leuk moet vinden 
om anderen iets te leren en bereid moet zijn 
verantwoordelijkheid te nemen. Dat betekent o.a. dat je 
geduld hebt, aardig naar mensen bent en je moet je 
willen inzetten om cursisten een fijne week te bezorgen. 
Daarnaast moet je goed kunnen zeilen of surfen. 
 
Verplichte weken lesgeven 
Om de Zi-3 opleiding te kunnen volgen moet je een 
minimum aantal (stage)weken komen draaien. Niet 
alleen omdat de stage een onderdeel van de opleiding 
is, maar ook omdat de zeilschool 80% van de 
opleidingskosten betaalt.  
 
Stagevergoeding 
Tijdens de zomerweken krijg je een onkostenvergoeding. 
Je krijgt kost en inwoning en je reiskosten worden 
vergoed.  
 
Voorwaarden deelname 
Om aan de opleiding te kunnen meedoen gelden de 
volgende voorwaarden: 

● Je moet in de zomer dat je gaat lesgeven 17 jaar 
zijn of worden 

● Voldoende zeil- of surfniveau hebben om voor de 
zomer CWO-IV te kunnen halen 
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● Het volgende aantal weken komen lesgeven 
(=stage): 

o tenminste acht weken in twee jaar 
● In je eerste jaar alle stage weken in de zomer en 

herfstweek, vanaf je tweede jaar is de 
meivakantie ook mogelijk.  

 
Opgeven voor de opleiding 
Via de volgende link kun je je inschrijven voor de 
theorieopleiding:  
  
https://boeking.pean.nl/zeilcursussen/cursus/detail/id/
2140/  
 
Bel of mail als je vragen hebt. Voor vragen omtrent de 
opleiding kun je mailen naar peantheorie@gmail.com, 
of bellen naar Carien (+31 6 83890706), Hannah (+31 6 
83397824) of Francien (+31 6 28497325).  
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Opleidingsdata 2020 
 
Hieronder alle opleidingsdata op een rij: 
2 februari 

9 februari 

7-8 maart 

TD-1 Pean* 

TD-1 Pean * 

Startweekend * 

Theoriedag 

Theoriedag 

Selectieweekend 

14-15 maart TR-1* Basistraining 
21-22 maart TR-2* Basistraining 
28-29 maart TR-3* Basistraining 
10-13 april Pasen (TR-4)* Basistraining 
18-19 april Jeugdzeil lesgeef weekend Oefenen lesgeven 
27-apr Jeugdzeildag* Voorbereiden  
26apr-2mei Meiweek 1 Oefenen lesgeven 
4mei -9 mei Meiweek 2 Oefenen lesgeven 
16-17 mei TR-5* Basistraining 
20mei-2 juni Pinksteren Oefenen lesgeven 
12/13 of 20/21 juni TR-6 Extra Basistraining 
4juli Reserve examendag Reserve afronden cwo-IV 
Juli/augustus Stageweken (seizoen)   

* is verplicht (maak een keuze uit de twee TD-1 dagen en uit TR-1 of 
TR-2) 

 
Voor basistraining volg je 8 basistrainingsdagen (Kiezen uit 
TR-1 of TR-2, TR-3 of TR-5 en Pasen is verplicht). Voor extra 
training en examen volg je één of meerdere TR. 
Voor oefenen lesgeven volg je 4 dagen OL’s meiweek of de 
weekenden in juni. 
Voor trainen in een tweede discipline kies je een TR.  
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Ook voor ouder(s) 

Beste ouder(s)/verzorger(z), dit boekje staat vol met 
informatie over de instructeursopleiding, in dit 
hoofdstuk wat extra informatie voor jullie, welke in 
korte vorm ook te vinden is in de brochure. Je zult 
merken dat er best veel gevraagd gaat worden in 
tijdsinvestering voor de opleiding, wat kun je hier straks 
als instructeur en voor later allemaal uit halen?  
 

Wat heb je eraan? 
Het doel van de opleiding is hoog niveau zeilinstructeur 
worden. Echter de ervaring leert dat je daar heel veel 
vaardigheden aan overhoudt die breder inzetbaar zijn.  
 
Proactief 
Je leert verantwoordelijkheid nemen voor je eigen 
handelen en draagt bij aan de groep.  Jij bent degene die 
ervoor zorgt dat jouw groepje iedere dag weer op tijd 
het water op gaat, maar je bent ook de persoon die 
initiatief neemt om met een paar mensen het voortouw 
te nemen in het neerzetten van een geweldige bonte 
avond.  
 
Reflecteren 
We nemen bij Pean veel tijd je te helpen te reflecteren 
op jezelf. In een veilige leer omgeving krijg je feedback 
van je coach of van je mede-instructeurs. 
Feedback geven 
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Je werkt samen met veel verschillende mensen cursisten 
en instructeurs. We leren je feedback geven op een 
prettige en effectieve manier zodat personen die 
feedback van je ontvangen hier gebruik van kunnen 
maken.  
 
Samenwerken 
In een cursistenweek werk je samen n een team van 25 
tot 40 stafleden. Omdat het team nooit gelijk is, is het 
van groot belang om snel en effectief met mensen te 
kunnen samenwerken. Naast een goede structuur zal je 
merken dat ook je eigen rol hierin van groot belang is.  
 
Jezelf ontwikkelen op de vaardigheden: proactief zijn, 
reflecteren, feedback geven en samenwerken is 
waardevol voor de rest van je leven. Zeker in de 
toekomst in je werkende carrière zal je merken dat wat 
je bij Pean op dit vlak geleerd hebt waardevol blijft en je 
een voorsprong hebt op anderen.  
 
Bijna 1000 mensen zijn je inmiddels voor gegaan in de 
afgelopen 50 jaar Pean instructeurs opleiding. We 
hebben een aantal gevraagd om hier wat over te 
schrijven, om je een indruk te geven van het effect. 
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Wat hadden zij eraan? 
Niels Harlaar, Oncologisch chirurg 
Noordwest Ziekenhuisgroep 

"Tijdens mijn opleiding tot chirurg heb 
ik veel gehad aan de kennis en ervaring 
die ik heb opgedaan tijdens mijn 

periode op Pean. Doordat ik wist hoe ik leer, kon ik het 
meeste uit mijn opleidingsmomenten halen. Nu en aan 
het einde van de opleiding heb ik veel te maken met het 
opleiden van chirurgen. Het leren van een operatie heeft 
veel overeenkomsten met het leren zeilen. Voorbeelden 
hiervan zijn het inschatten van de beginsituatie, verbaal 
sturen door een operatie heen, het voorkomen door 
tijdig in te grijpen voordat er een fatale situatie ontstaat 
en het afleiden wanneer iemand in de “bewust vaardig” 
fase zit. Het motto binnen de chirurgie is -een leven lang 
leren-. Voor mij is dit proces begonnen op Pean!" 

 
Jan Sinnige, Woordvoerder 
Zorgverzekeraar VGZ 
"Ik werk dagelijks met ervaren 
bestuurders en directeuren die ik 
feedback moet geven. Op Pean leerde 
ik hoe dat moest: reflecteren, feedback 

geven en aansluiten bij de persoon die tegenover me zit. 
Ook zag ik dat ik in mijn werk vaak al verder was dan 
anderen: werken in een team, verantwoordelijkheid 
nemen en adresseren als iets dreigt mis te lopen. 
Eigenlijk is je eerste baan een grote versie van een 
zeilkamp" 
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Sanne Muller, Anesthesioloog in 
opleiding UMC Groningen 

Hierbij een stukje uit mijn 
sollicitatiebrief die ik schreef om 
in opleiding te komen tot 
anesthesioloog. 

“De confrontatie met wisselende situaties kom ik ook 
tegen in het zeilen. Hierbij maak ik gebruik van een vaste 
waarde, de boot, mijn kennis over het gebruik van deze 
vaste waarde en verder is het continu anticiperen. De 
afhankelijkheid van het weer, de wind, het vaarwater en 
ook zeker de bemanning, is in wezen vergelijkbaar met 
een patiënt onder anesthesie. Met een aantal vaste 
waarden, kennis en een team moet je continu 
anticiperen om het beoogde doel te bereiken. Voor het 
zeilen heb ik hiertoe een hele ‘rugzak’ vol met 
mogelijkheden. Dat is wat ik binnen de anesthesiologie 
ook beoog te vergaren. “ 

Dit heeft de sollicitatiecommissie dusdanig 
geïnteresseerd dat ik werd uitgenodigd voor een 
gesprek en we het tijdens dit gesprek hier nog over 
hebben gepraat. En dit heeft er mede toe geleid dat ik 
nu arts in opleiding tot specialist ben. Alles wat ik 
geleerd heb als instructeur op zeilschool Pean is 
toepasbaar in het “echte” leven. Het is te veel in een 
paar woorden te beschrijven, maar ik hoop dat dit een 
idee geeft van de invloed op mijn leven.  
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Tot slot 
We werken graag mee aan een veel gevraagde 
referentie, veel oud stafleden vragen voor hun 
sollicitatie of toevoeging aan CV om een referentie, daar 
werkt Pean graag aan mee. We kunnen hopelijk tegen 
die tijd uitgebreid voor je toelichten hoe je je hebt 
ontwikkeld op de vaardigheden, pro actief, reflecteren, 
feedback geven en samenwerken.  
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