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Informatie over de PADI duikinstructeuropleiding
(IDC – Instructor Development Course)
en het examen van PADI
(IE – Instructor Examination)
Van plan om PADI duikinstructeur te worden?
Door onze PADI Course Director Ruud Witte word je tijdens het IDC voorbereid op jouw leven als
duikinstructeur.
Wij bereiden je volledig voor op het examen. Dit wordt afgenomen door een examinator van PADI en
is natuurlijk een belangrijk meetpunt waarvoor je klaar moet zijn. Daarnaast is het minstens even
belangrijk dat je als duikinstructeur succesvol wordt. Iets wat méér inhoudt dan alleen het slagen voor
het examen.
Deze opleiding tot duikinstructeur heet de IDC. De IDC cursus bestaat uit twee deelopleidingen die
ook apart te volgen zijn:
1. AI – Assistent Instructor
Nadat je deze opleiding hebt afgerond mag je een aantal taken uitvoeren aanvullend aan wat je
als Divemaster mag. Zo mag je als Assistent Instructeur zelfstandig theorielessen geven en onder
toezicht van een instructeur zwembadlessen geven. Ook mag je dan het Bubblemaker programma
en de PADI Seal Team programma´s geven.
In deze opleiding leer je hoe je theorielessen geeft en hoe je lesgeeft in beschut- en buitenwater.
Verder gaan we uitgebreid in op de standaarden die PADI hanteert voor opleidingen
2. OWSI – Open Water Scuba Instructor
Deze opleiding gaat verder waar de AI cursus stopt. De vaardigheden in het lesgeven worden
verder aangescherpt. Je leert hoe de verschillende cursussen van PADI gegeven moeten worden
en aan welke standaarden ze moeten voldoen. Daarnaast krijg je een aantal presentaties die te
maken hebben met risicomanagement, marketing en vervolgopleidingen. Verder toetsen we jouw
kennis van de duiktheorie. Deze theorie is verder geen onderdeel van de IDC / OWSI. Het is
echter wel noodzakelijk dat je de theorie beheerst, zodat je het examen succesvol kunt afronden
Meestal wordt door iedereen het volledige IDC gevolgd, ook door diegenen die de AI cursus al eerder
hebben gedaan. Het is goed om je kennis nog eens op te frissen voordat je met het OWSI deel van de
IDC begint.

Wanneer mag je deelnemen aan een AI of een IDC:
• je bent minimaal 18 jaar
• je hebt minimaal 60 duiken gemaakt (100 voordat je deel mag nemen aan het examen)
• je hebt een medische verklaring van een arts, niet ouder dan 12 maanden op de laatste dag
van het examen, waarin wordt aangegeven dat je fit bent om te duiken (gebruik bij voorkeur
de PADI medische verklaring)
• je bent minimaal 6 maanden als duiker gebrevetteerd
• je bent PADI Divemaster (of AI), of je hebt een gelijkwaardig brevet op leiderschapsniveau
van een erkende duikorganisatie
• je bent in het bezit van een EFR Primaire en Secundaire zorg brevet (of kwalificerende
training) niet ouder dan 24 maanden
Ben je al AI en wil je alleen deelnemen aan de OWSI, dan is dat uiteraard mogelijk. Alle hierboven
genoemde eisen gelden. Uiteraard dien je dan in het bezit te zijn van een AI brevet.
Om alleen het OWSI deel mee te lopen tijdens een regulier IDC, zal je een review moeten doen om in
te kunnen stromen. Neem hierover eerst contact op met Course Director Ruud Witte.

Waaruit bestaat ons IDC?
Om aan de slag te mogen als instructeur, moet je ook EFR instructeur zijn. Daarom combineren we
een IDC altijd met een EFR instructeur cursus. Voorafgaand aan de IDC plannen we een avond en
een dag voor deze cursus, zodat je na de IDC direct als instructeur aan de slag kan.
De IDC duurt bij ons acht dagen waarin alle onderwerpen aan de orde komen. In deze acht dagen
word je uiteraard optimaal voorbereid op het PADI examen, maar vooral ook op hoe je daarna als
instructeur je cursussen optimaal kunt gaan geven. Doordat je jezelf online goed kunt voorbereiden bij
ons, is er veel tijd voor de praktijk. Dit zie je bijvoorbeeld in het verschil tussen de minimale aantallen
presentaties die PADI voorschrijft en wat wij doen, circa 50 % meer oefening. Ook staan er bij ons drie
buitenwater sessies in plaats van twee, zodat ook de workshops in het buitenwater uitgebreid aan de
orde komen.
Het examen is noodzakelijk omdat PADI zeker wil stellen dat iedere instructeur aan dezelfde normen
voldoet. Tijdens het IDC word je zo goed voorbereid dat het examen door vrijwel iedereen als
makkelijk wordt ervaren.
Wat komt er allemaal aan de orde in die acht dagen:
• je neemt deel aan 10 presentaties van de staf waarin de PADI manier van lesgeven uitgebreid
wordt behandeld, en komen de verschillende opleidingen die jij als instructeur mag geven aan
bod
• je maakt een theorie-examen en een standaards examen
• je geeft zelf een aantal theoriepresentaties (minimaal 3, bij ons 6), zwembadpresentaties
(minimaal 4, bij ons 6) en buitenwater presentaties (minimaal 2, bij ons 3)
• je neemt deel aan een aantal workshops
• je voert een skill circuit uit
• je voert een reddingsoefening uit
• je gaat 800 meter snorkelen

Hoe bereid je je goed voor op de IDC?
Voordat je deelneemt aan de IDC, dien je je, om zoveel als mogelijk uit de cursus te halen, goed voor
te bereiden. Dit doe je door de volgende stappen te doorlopen:
1. Zorg ervoor dat het papierwerk en de betaling in orde is
a. medische verklaring – van een arts, niet ouder dan 1 jaar op de laatste dag van het
examen
b. kopieën van jouw brevetten voor OW/AOD/Rescue/DM/EFR
c. kort verhaal (maximaal één A4-tje) over wie je bent, jouw duikachtergrond en duikervaring
d. pasfoto
e. hologramsticker uit je IDC-kit
f. beroepsaansprakelijksverzekering geregeld (nodig om les te kunnen geven, niet voor IDC
/ IE)
g. zorg ervoor dat de cursus en het materiaal volledig betaald zijn
2. Maak de oefenvragen voor de duiktheorie die je op het beveiligde deel van de website
(http://www.idcnederland.nl) vindt. Stuur de antwoorden naar jouw Course Director vóór aanvang
van de IDC. Dan weten jij en jouw Course Director waar eventuele aandachtspunten zitten.
Download eerst de samenvatting van de duiktheorie en bestudeer deze. Gebruik voor de
antwoorden het antwoordformulier. Dit kun je downloaden.
3. Bekijk via het beveiligde deel van de website de introductie en de negen presentaties, en
beantwoord alle vragen hiervan. Stuur ook deze antwoorden vóór de start van de IDC aan jouw
Course Director of neem de beantwoorde vragen mee op de eerste dag van de IDC. Gebruik
hiervoor het antwoordformulier dat je kunt downloaden
4. Maak de oefenvragen voor de standaards. Hiervoor is het handig eerst je instructeursmanual en
de Guide-to-teaching te bestuderen. De antwoorden op de gestelde vragen zijn in deze manuals
te vinden. Stuur de antwoorden ingevuld op het te downloaden formulier naar je Course Director
5. Bekijk via het beveiligde deel van de website de demonstraties van de zwembadvaardigheden.
Zoek eventueel ook nog op Youtube naar andere demonstraties
6. Zorg voor een goed werkende uitrusting. Een duikpak voor in het zwembad is sterk aan te raden,
want sommige sessies zijn wat langer. Houd ook rekening met het Nederlandse klimaat en de
daarbij horende watertemperaturen in verband met de keuze voor een pak voor de
buitenwatersessies. Ook deze sessies kunnen ruim langer dan een uur duren
7. Wanneer je graag aantekeningen maakt in je manuals, zorg dan voor een geprint exemplaar van
het instructeurs manual. Als deze niet in jouw kit zit, download deze dan van de PADI site en
maak een afdruk. Je dient wel minimaal over een elektronische versie van het instructeursmanual
te beschikken
8. Maak je SWOT analyse en marketingplannen uit de Guide To Teaching (formulieren staan in het
laatste deel: instructor development):
a) SWOT analyse. Zie de online presentatie over de Business of diving / duikhandel
b) Marketingplan voor het werven van duikers. Zie de online presentatie over de marketing van
duiken
c) Marketingplan voor vervolgcursussen. Zie de online presentatie over de marketing van duiken

Prijzen
Een opleiding tot duikinstructeur kost geld, zeker als je alle onderdelen bij elkaar optelt. Het is niet
altijd eenvoudig een vergelijking te maken tussen de verschillende aanbieders. Alle kosten die je
maakt om PADI duikinstructeur te worden bij ons hebben we hieronder zo overzichtelijk mogelijk voor
je op een rijtje gezet.
Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Kosten voor de cursussen (exclusief materialen):
IDC (AI+OWSI)

€ 999

Pakket IDC+EFRI

€ 1199

Pakket IDC+EFRI+MSDT

€ 1599

EFRI/CFCI

€ 299

AI (assistent Instructeur)

€ 399

OWSI (crossover en PADI AI’s)

€ 799

Specialty instructor cursussen

€ 129 / € 149 afhankelijk van aantal duiken
De (verplichte) Nederlandse manuals zijn niet
inbegrepen in deze prijzen.
Voor sommige SI cursussen zijn er aanvullende kosten, bijvoorbeeld bij Gas Blender.

MSDT-pakket (5 specialties)

€ 499

IDC Staff Instructeur

€ 699

Audit (staffen)

€ 299

inclusief review vooraf

Overige kosten (PADI en verzekering, afgerond op hele Euro’s):
PADI IDC fee
€ 194
(rechtstreeks aan PADI te betalen)
PADI IE
€ 565
(rechtstreeks aan PADI te betalen)
EFR instructor application
€ 121
(rechtstreeks aan EFR te betalen)
Specialty instructeur
€ 45
(als je cursus bij een Course Director volgt)
Specialty instructeur
€ 93
(als je het brevet zelf aanvraagt)

Als je hem nog niet hebt:
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering € 149
€ 193
Materialen
Crew Pack - IDC Candidate
Pack - EFR instructor
Crewpack - IDC Staff

€ 579
€ 209
€ 411

(Zie verderop voor de inhoud van de packs)

Aqua-Med
DAN (inclusief lidmaatschap en magazine),

Totale kosten
Een typisch voorbeeld van het totaal aan kosten voor een IDC (inclusief de EFRI) is dan als volgt.
Uitgangspunt is hier een PADI Divemaster met alle actuele manuals (OW/AOW/RD/DM) in zijn/haar
bezit:
Pakket IDC+EFRI
Pack - IDC Candidate
Pack - EFR instructor
Totale kosten bij Dive Post

€ 1199
€ 579
€ 209
======
€ 1987

Totale kosten bij PADI

€ 121
€ 194
€ 565
======
€ 880

Totaal

€ 2867

EFRI aanvraag EFR/PADI
PADI IDC fee
PADI IE

Hierbij komen dan nog uiteraard de eventuele reis- en verblijfkosten.
Het IE (Instructor Examination)
Iedere PADI Instructeur moet het IE met goed gevolg afleggen om aan de slag te kunnen als
instructeur. Wereldwijd wordt dit examen op exact dezelfde manier uitgevoerd. Er komt een
examinator van PADI naar de IE locatie en deze PADI examinator neemt het examen af. Hierdoor is
het mogelijk om overal als PADI instructeur aan de slag te gaan, ongeacht waar je je opleiding hebt
gevolgd.
Het examen bestaat uit de volgende onderdelen:
• Schriftelijke examens – theorie en standaarden
• Theoriepresentatie
• Zwembadpresentatie
• Buitenwaterpresentatie en reddingsoefening
Dit zijn dezelfde onderdelen die je al kent vanuit de IDC. Ze worden op dezelfde manier beoordeeld
als bij de IDC. Als de Course Director aan het einde van je IDC zegt dat jij er klaar voor bent, dan lukt
dat examen vrijwel altijd. Natuurlijk komt het wel eens voor dat er iemand niet in één keer slaagt, maar
dan krijg je altijd de kans om het gemiste onderdeel nog een keer over te doen, soms tijdens hetzelfde
examenweekeind, soms tijdens een ander examen, afhankelijk van het onderdeel wat je niet hebt
gehaald.

Inhoud van de Packs
Crew Pack - IDC Candidate:
- Leitjes - Open Water cursus - beschut water
- Leitjes - Open Water cursus - open water
- Leitjes - Adventures in Diving
- Leitjes - Rescue Diver
- Leitjes - Divemaster voor instructeur
- Leitje - voorbereiding beschut water les
- Leitje - voorbereiding open water les
- Quizzes en examens - Open Water cursus
- Examen - Rescue cursus
- Examen - Divemaster cursus
- CD-ROM - specialty instructor manuals
- Manual - Guide To Teaching
- Backpack PADI
- Werkboek - Diving Knowledge
- CD-ROM - Open Water cursus: op maat lesdia's
- CD-ROM - Guide To Teaching
- DVD: the business of diving: Positive Approach Selling
Pack EFR instructor:
- Tas - EFR
- Referentiekaart - EFR Emergency Care at a Glance
- Verbandpakketje
- instructeur manual EFR – CFC – CPR/AED
- Examen CPR/AED
- Examen EFR
- Examen CFC
- Manual + DVD EFR
- Manual + DVD CFC
- Manual CPR/AED
Crew Pack - IDC Staff:
- Course Director Manual (digitaal of papier)
- Leitje - Open water lesevaluatie
- Leitje - Beschut water lesevaluatie
- Leitje - Skill evaluatie
- Backpack - PADI
Pack – Crossover (voor kandidaten van andere organisaties):
- Manual - Open Water Diver cursus
- Manual - Adventures in Diving cursus
- Manual - Rescue Diver cursus
- Manual - Divemaster cursus
- Manual - How to use and choose divecomputers
- ERDPML
- Instructor manual
- Leitje - Discover Scuba Diving
- Boek - Encyclopedia of Recreational Diving
- Leitjes - Divemaster
- Professional Training Log

