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Informatie over de vervolgopleidingen voor PADI instructeurs
Specialty Instructor Course
Master Scuba Diver Trainer
PADI Staff Instructor Course
Master Instructor
Course Director
Je bent al PADI instructeur en je wilt verder. Van de opleidingsposter ken je ongetwijfeld de
mogelijkheden die er zijn voor instructeurs. We zetten deze hier voor je op een rijtje:
Specialty instructor
Wanneer je je als instructeur verder wilt bekwamen, dan is het verstandig om bij een Course Director
Specialty Instructeur cursussen te volgen. Dit biedt een aantal voordelen ten opzichte van de directe
aanvraag bij PADI als Specialty Instructeur:
• je hoeft niet te voldoen aan de eis van 25 gebrevetteerde duikers op jouw naam
• je hoeft maar 10 duiken aan te tonen in de specialty in plaats van 20
• het aanvraagbedrag is € 45 in plaats van € 93 per specialty
• je leert onder begeleiding van een Course Director hoe je de specialty moet geven
• je oefent zelf alle vaardigheden van de specialty
• je geeft een theorieles en een buitenwaterles in de betreffende specialty
Alles bij elkaar voldoende redenen om Specialty Instructor cursussen te volgen bij een Course
Director. Hierdoor ben je veel beter voorbereid op het geven van de specialties.
Op dit moment geven wij Specialty Instructor cursussen in de volgende specialties:
• Enriched Air
• Zoeken en bergen
• Navigatie
• Nachtduiken
• Stromingsduiken
• Digitale onderwater fotografie
• PADI O2 provider
• Diepduiken
• Droogpakduiken
• Onderwaterfotografie
• Side Mount
• Wrakduiken
• Bergmeerduiken
• Gas Blender (Nitrox)
• Sef Reliant
Mocht je een andere specialty in gedachten hebben, vertel het ons, dan gaan wij op zoek naar
mogelijkheden.
Voor alle specialties geldt dat je middels je logboek moet kunnen aantonen dat je minimaal 10 duiken
in het desbetreffende gebied hebt gemaakt. Daarnaast geldt voor Enriched Air en Gas Blender dat je
in het bezit moet zijn van een brevet voor die specialties.

Per specialty instructeurscursus rekenen we € 129, behalve voor Diepduiken, Wrakduiken en Zoeken
en Bergen. Deze kosten € 149 (twee duiken in plaats van één zoals bij de andere specialties).
Bij een aantal specialties moet je nog rekening houden met aanvullende (materiaal) kosten. De
(verplichte) Nederlandstalige manuals zijn geen onderdeel van de prijs en bijvoorbeeld bij Gas
Blender is het instructor manual een extra kostenpost.
Volg je vijf specialties in één programma, dan kost dat pakket € 499, los van welke specialties je kiest.
Dit is direct een mooi bruggetje naar het volgende onderdeel:
Master Scuba Diver Trainer
Dit is geen opleiding die je kunt volgen, maar een ervaringsbrevet als instructeur. Dit heb je nodig als
je verder op de ladder wilt komen.
De eisen zijn:
• 25 brevetten, uitgeschreven op jouw naam
• PADI instructeur met lesbevoegdheid
• Instructeur in 5 PADI specialties
Dit brevet moet je zelf aanvragen bij PADI. De aanvraagkosten bij PADI zijn € 93.
IDC Staff Instructor
Als je dan eenmaal Master Scuba Diver Trainer bent en je hebt de smaak te pakken, dan is de cursus
IDC Staff Instructor de volgende stap.
In deze cursus leer je, onder begeleiding van een PADI Course Director, hoe:
• je zelfstandig Assistent Instructeurs kunt opleiden
• je instructeurskandidaten kunt evalueren en counselen
• je onderdelen van het IDC kunt geven
• je kunt assisteren bij het geven van Specialty Instructeur cursussen
Om aan deze opleiding te kunnen deelnemen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
• je bent Master Scuba Diver Trainer
• je bent EFR Instructeur
• je moet ermee akkoord gaan om alle PADI-brevetcursussen en ervaringsprogramma’s te
geven overeenkomstig de methodes uit de PADI-richtlijnen en -filosofie, zoals uiteen is gezet
in het PADI Instructor Manual en in PADI’s Guide to Teaching.
• je moet ermee akkoord gaan om het PADI-systeem en de onderdelen ervan in zijn geheel te
gebruiken
De cursus bestaat onder meer uit het meelopen van een volledig IDC. Daaraan voorafgaand krijg je
eerst een beoordeling en een aantal theorie presentaties:
Beoordeling:
• skill circuit
• theorieles
• zwembadles
• theorie examens
• standaards examen
Theorie presentaties:
• opleidingsoriëntatie
• richtlijnen, procedures en het lesprogramma
• hoe de PADI AI opleiding te organiseren en te geven
• de psychologie van beoordelen en counselen
Deze cursus kost € 699 exclusief materialen. Het IDC Staff Crew Pack kost € 411 (naar keuze de
papieren of de digitale versie).
De aanvraag bij PADI bedraagt € 109,80 voor IDC Staf instructeur.
Master Instructor
Master Instructor is net als Master Scuba Diver Trainer geen opleiding maar een ervaringsbrevet.
Voor de precieze vereisten verwijzen we naar het PADI Instructor Manual.
EFR Instructor Trainer

Deze training wordt alleen door PADI gegeven. Het is één van de eisen om deel te mogen nemen aan
de Course Director Training Course. Zie voor de details het PADI Instructor Manual.
Course Director
Het brevet Course Director is de hoogst haalbare titel. Om Course Director te kunnen worden moet je
aan veel eisen voldoen. De precieze eisen vind je in het PADI Instructor Manual en op de PADI Pro
Site.
De cursus wordt tweemaal per jaar gegeven door PADI. In 2016 in maart in Maleisië en in juni in de
Dominicaanse Republiek.
Mocht je vragen hebben, stel ze ons gerust. Wij zullen dan samen met jou kijken hoe de weg richting
Course Director in jouw geval zou kunnen lopen.

