Rody Weijs
Curriculum Vitae
WERKERVARING
03-2017 tot heden:

03-2016 tot 01-012018

Opvoed-Dingen.
Opvoed-Dingen te Heino
Bij Opvoed-Dingen begeleid ik jongeren tijdens persoonlijk
begeleidingsmomenten. Samen met de jongeren werken we naar
persoonlijke doelen toe.

klim instructeur
Klimbos Avontuurlijk Paasloo te Paasloo

Klimbos Avontuurlijk Paasloo is ook voor een stage, dit keer
voor een nieuwe opleiding. Sport en bewegen richting outdoor.
Voor deze stage heb ik het hele jaar door 2 dagen per week
stage moeten lopen. Hier kwamen ook weer veel verschillende
doelgroepen op af, van kinder feestjes tot vrijgezellen feestjes.
Voor dit bedrijf heb ik een cursus moeten volgen om begeleider
te mogen worden in het klimbos.
08-2014 tot heden:

trainer
ZAC te Zwolle

Ook geef ik training aan jeugd teams bij de voetbal club Z.A.C.
in Zwolle, dit is nu mijn derde seizoen dat ik daar mee bezig
ben. Tijdens het training geven merk ik vooral goed dat ik al
vaker voor groepen heb gestaan en de uitleg daardoor goed en
duidelijk is.
Dit jaar mag ik dan ook een selectie team trainen en dat doe ik
met veel plezier, het is leuk om te zien dat de jongens beter
worden, vooral is het leuk om te zien dat iedere speler dat op
zijn eigen tempo en manier doet. Ik vind het belangrijk om niet
iedereen op de zelfde manier te behandelen en goed naar de
jongens te kijken en daar op te letten.
04-2014 tot 08-2014: instructeur
Summercamp Heino te Heino

Bij Summercamp Heino heb ik stage gelopen in de zomer
periode, dit was voor mijn opleiding Recreatie richting outdoor.
In deze tijd heb ik veel geleerd hoe je het beste met groepen om
kan gaan door het geven van allerlei activiteiten. Activiteiten

zoals boogschieten, klimmen, kano varen en verschillende team
spelen.

04-2015 tot 08-2015: instructeur
Wilgenweard te Nijverdal

Ook mijn tijd bij de Wilgenweard was voor een stage in de
richting outdoor. Bij dit bedrijf heb ik voornamelijk gewerkt in een
animatie team op Camping Het Stoetenslagh. Op deze camping
heb ik met de collega's de activiteiten voor de leeftijds groep 12
t/m 18 jaar en de volwassenen begeleid.
In deze periode heb ik met heel veel verschillende doelgroepen
leren werken door dat er veel afwisseling was in de activiteiten
en welke doelgroep je elke dag zou begeleiden. Op deze
camping waren er activiteiten zoals kayak polo, bmx rijden,
spooktochten, voetbal toernooien en avond shows.
OPLEIDINGEN

2017-heden:

Maatschappelijke zorgen, Begeleider Specifieke Doelgroepen.
Landstede

2016 - heden:

Klimvaardigheids bewijs
NKBV, Zwolle

2016 - heden:

European Ropes Course Association
ERCA, Paasloo

2015 - 2017

Sport en bewegen
Deltion College , Zwolle

Na mijn opleiding Recreatie wilde ik graag verder in de buiten
sport en de beste stap om dat te doen leek mij om de opleiding
sport en bewegen te gaan doen, daar hadden ze een thema
voor de richting buiten sport en deze ben ik ook gaan volgen. Bij
deze opleiding moet ik ander half jaar lang, 2 dagen in de week
stage lopen.
2015 - heden

EHBO
Deltion College , Zwolle

2015 - 2016:

Basis vaardigheden open kano
Deltion College , Zwolle

Certificaat behaald.
2013 - 2015:

Leisure & Hospitality / Recreatie
Landstede, Zwolle

De opleiding Recreatie heb ik gedaan omdat ik graag richting de
outdoor wilde en daar in graag groepen wilde begeleiden.
Ik heb daarvoor twee keer stage gelopen (600 uur) in de zomer
periode en daaruit is gebleken dat ik goed met verschillende
doelgroepen om kan gaan.
INTERESSES EN AANVULLENDE INFORMATIE


Interesses en hobby's: Voetballen, voetbal kijken , Klimmen.

