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Wat je gaat doen:
  Aan de hand van het PADI Open 

Water Diver-handboek en –video 
of de Multimedia-versie hiervan, 
of door een PADI Instructor, wordt 
de basiskennis van scubaduiken 
bijgebracht 

  Beschutwaterduiken – Onder 
toezicht van een PADI Instructor 
oefen je duikvaardigheden 

  Buitenwaterduiken – Hier draait 
het allemaal om. Pas dat wat je 
geleerd hebt toe in het buitenwater 
– een meer, een ondergelopen 
steengroeve of de zee

Surf naar padi.com/eLearning om 
online aan dit programma te beginnen.

Of ga van start met de PADI Open 
Water Touch™ via padi.com/touch.

Benodigde tijd voor 
afronding:
  Drie dagen – drie weken*
  Geplande datum van afronding:
  ___________________________
  Datum afgerond:
  ___________________________

Benodigde lesmaterialen:
  PADI Open Water Diver   

Crew-Pak
  PADI Open Water Diver-video  

of -DVD

* PADI-duikcursussen zijn niet tijd- maar prestatiegericht. 

Vraag bij je duikcentrum wanneer de cursus gegeven wordt.
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Als PADI-professional
behoor je tot de groep duikprofessionals waar 
wereldwijd de meeste vraag naar is. Of je nu bij een 
plaatselijk duikcentrum, bij een resort of op een live-
aboard werkt, er wacht je het avontuur van je leven.

Je kunt PADI Instructor worden als je minimaal 18 
jaar oud bent, je al minstens zes maanden lang 
duiker bent en minimaal 100 duiken gemaakt en 
gelogd hebt. Maak van deze planner gebruik als 
instructeur worden je doel is. Begin door een datum 
te prikken waarop je een PADI-professional wilt zijn. 
Kies vervolgens een duikcentrum. Blader voor meer 
informatie over PADI-duikcentra en –resorts naar de 
achterzijde van deze brochure, of surf naar  
padi.com om een PADI-duikcentrum te vinden bij  
jou in de buurt.
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PADI Advanced Open 
Water Diver

Je volgende stap is de PADI Advanced Open Water Diver-
cursus. Tijdens dit prestatiegericht cursusprogramma dat in het 
buitenwater plaatsvindt, kun je je duikvaardigheden verfijnen 
en actieve onderwateractiviteiten gaan uitproberen waar je in 
geïnteresseerd bent, zoals onderwaterfotografie of nachtduiken. Deelnamevereisten:

   PADI Open Water Diver-brevet of 
een ander kwalificerend brevet

Wat je gaat doen:
   Aan de hand van het PADI 

Advanced Open Water Diver-
handboek en –video, of door 
een PADI Instructor, worden 
je duikvaardigheden verder 
aangescherpt en kom je meer te 
weten over speciale duikactiviteiten

 Buitenwaterduiken – Vijf duiken 
(twee vereiste duiken: de Diepduik 
en de Onderwaternavigatieduik) 
plus drie willekeurige PADI 
Adventure-duiken waar ook een 
Specialty-cursus voor bestaat. 
Maximaal drie lesduiken per dag

Surf naar padi.com/eLearning om online 
aan dit programma te beginnen.

Benodigde tijd voor 
afronding:
  Twee dagen – een week
 Geplande datum van afronding:
  ___________________________
  Datum afgerond:
  ___________________________

Benodigde lesmaterialen:
  PADI Adventures in Diving Crew-Pak
  PADI Adventures in Diving-video of 

-DVD
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Deelnamevereisten:
  PADI Advanced Open Water 

Diver-brevet of een ander 
kwalificerend brevet

Wat je gaat doen:
  Volg de Emergency First 

Response®-cursussen in Primaire 
Zorg (reanimatie) en Secundaire 
Zorg (eerste hulp) of een andere, 
door PADI goedgekeurde cursus 
in eerste hulp en reanimatie*

  Leer essentiële 
reddingsvaardigheden aan; 
mogelijk gebeurt dit eerst in 
beschut water waarna je deze in 
het buitenwater gaat oefenen

  In het buitenwater laat je tijdens 
vier reddingsscenario’s zien dat 
je je reddingsvaardigheden kunt 
toepassen en inzetten 

Surf naar padi.com/eLearning 
om online aan dit programma te 
beginnen.

Benodigde tijd voor 
afronding:
  Een week – twee weken
  Geplande datum van afronding:
  ___________________________
  Datum afgerond:
  ___________________________

Benodigde lesmaterialen:
 Rescue Diver Crew-Pak
  Rescue Diver-video of -DVD

PADI Rescue Diver
Je volgende stap waarbij je je kennis en ervaring als duiker 
uitbreidt is de PADI Rescue Diver-cursus. Tijdens deze 
cursus doe je waardevolle ervaring op in het managen 
van noodsituaties. Je leert duikers te helpen en te redden, 
ongevallenmanagement te plegen bij duiksituaties en om eerste 
hulp te verlenen.

* Binnen de afgelopen twee jaar
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Deelnamevereisten:
  PADI Advanced Open Water-en Rescue 

Diver-brevet of andere, kwalificerende 
brevetten

 40 gelogde duiken
  Minstens 18 jaar oud zijn
  In de afgelopen 24 maanden de EFR®-

cursussen in Primaire Zorg (reanimatie) 
en Secundaire Zorg (eerste hulp) hebben 
gevolgd, of een andere, door PADI 
goedgekeurde cursus in eerste hulp en 
reanimatie

  In de afgelopen 12 maanden door een 
arts voor het duiken zijn onderzocht en 
goedgekeurd

Wat je gaat doen:
  Tijdens klassikale lessen en aan de hand 

van het Divemaster-handboek en –video 
aanleren van leiderschapsvaardigheden

  Alle oefeningen van watervaardigheden 
en conditietests afronden in beschut water 
en het buitenwater

  Een duikkaart maken, inclusief 
onderwater- en bovenwaterkenmerken 
van de duikstek

  Uitwisselen van de uitrusting – laten zien 
dat je onvoorziene problemen onder 
water kunt oplossen

  Onder toezicht van een PADI Instructor 
een duikcursusprogramma aan cursisten 
geven, al dan niet gesimuleerd

 Praktijkbeoordeling
 –  Praktijkoefeningen afronden waarbij je 

met cursisten en gebrevetteerde duikers 
werkt

  Minimaal 60 duiken maken en loggen 
om te kunnen worden gebrevetteerd als 
Divemaster

Benodigde tijd voor 
afronding:
  Twee weken – drie maanden
  Geplande datum van afronding:
  ___________________________
  Datum afgerond:
  ___________________________

Benodigde lesmaterialen:
 Divemaster Crew-Pak, inclusief:
 –  PADI Divemaster-handboek
 – PADI Instructor Manual
 – Divemaster-video of -DVD
 – De Encyclopedia of Recreational Diving
 – RDP-tabel en de eRDPML™

 – Divemaster-lesleitjes 

PADI Divemaster

Surf voor meer informatie naar padi.com

Nadat je de PADI Rescue Diver-cursus hebt afgerond ben je er klaar 
voor om Divemaster te worden. Tijdens de PADI Divemaster-
cursus ontwikkel je leiderschapsvaardigheden doordat je toezicht 
leert houden op diverse duikactiviteiten en doordat je instructeurs 
met hun cursisten gaat assisteren.

7|Go PROSM

Surf naar padi.com/eLearning 
om de theorie van deze cursus met 
Divemaster Online af te ronden en 
om je met Dive Theory Online voor te 
bereiden op het Divemaster-examen.
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Je bent er bijna! Nu is het tijd om te starten met je PADI Instructor 
Development Course (IDC). De IDC bestaat uit twee delen, namelijk de 
Assistant Instructor (AI)-cursus en het Open Water Scuba Instructor 
(OWSI)-programma.
Tijdens de PADI Assistant Instructor-cursus doe je extra ervaring 
als PADI-professional op en verdiep je je in het PADI-systeem van 
duikinstructie.

Deelnamevereisten:
  PADI Divemaster-brevet of een 

ander kwalificerend brevet
  60 gelogde duiken
  Afgelopen 24 maanden een 

cursus hebben afgerond in 
reanimatie en eerste hulp

Wat je gaat doen:
  Zelfstudiekennistoetsen maken
  Theorielessen volgen, en les en 

workshops geven
  Beschut water - Het oefenen 

en laten beoordelen van 
duikvaardigheden, het volgen 
van workshops en lesgeven

  Buitenwater - Workshops, ter 
beoordeling demonstreren 
van reddingsvaardigheden en 
lesgeven

Surf naar padi.com/eLearning 
om online aan dit programma te 
beginnen.

Benodigde tijd voor 
afronding:
  Drie dagen – twee weken
  Geplande datum van afronding:
  ___________________________
  Datum afgerond:
  ___________________________

Benodigde lesmaterialen:
  PADI’s Guide to Teaching  
 PADI Instructor Manual
  Lesleitjes  
  Naslagmateriaal en 

cursushandboeken

PADI Assistant Instructor
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Nu is de tijd rijp om PADI Open Water Scuba 
Instructor te worden. Tijdens het tweede deel van de PADI 
IDC worden je leiderschaps- en instructievaardigheden 
verder aangescherpt en wordt je klaargestoomd voor het 
leven als PADI Instructor.

Surf naar padi.com/eLearning om aan de hand van 
de online Instructor Development Course de theorie af te 
ronden.

Deelnamevereisten:
  PADI Assistant Instructor-brevet 

of een ander kwalificerend 
instructeursbrevet

  Minimaal zes maanden 
gebrevetteerd duiker

  60 gelogde duiken
  Afgelopen 24 maanden een 

cursus hebben afgerond in 
reanimatie en eerste hulp

Wat je gaat doen:
  Zelfstudiekennistoetsen maken
  Theorielessen volgen, en les en 

workshops geven
  Beschut water – Het oefenen 

en laten beoordelen van 
duikvaardigheden, volgen van 
workshops en lesgevens

  Buitenwater – Workshops, ter 
beoordeling demonstreren van 
reddingsvaardigheden en lesgeven

  Emergency First Response® 
Instructor-brevet behalen en 
minimaal 100 duiken gelogd 
hebben om PADI Instructor te 
worden

Benodigde tijd voor 
afronding:
 Vier dagen – drie weken
  Geplande datum van afronding:
  ___________________________
  Datum afgerond:
  ___________________________
Benodigde lesmaterialen:
  PADI’s Guide to Teaching
  PADI Instructor Manual
  Lesleitjes
  Naslagmateriaal en cursushandboeken

PADI Open Water Scuba 
Instructor
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Instructeursexamen (IE)
Nadat je de IDC hebt afgerond ben je klaar voor het 
instructeursexamen (IE). Hier wordt je door een onafhankelijke PADI 
Instructor Examiner beoordeeld op je kennis en kunde van de duiktheorie tot 
en met de watervaardigheden. 
Vergroot je carrièrekansen in de duikindustrie door aan vervolgcursussen 
voor PADI-professionals deel te nemen. Richt je op jouw interessegebieden 
door Specialty Instructor te worden, geniet van het aanzien dat je hebt als 
je Master Scuba Diver Trainer wordt, of maak jezelf extra aantrekkelijk voor 
werkgevers door IDC Staff Instructor of Master Instructor te worden. Of ga 
voor het hoogst haalbare op de ladder van PADI-professionals en word 
PADI Course Director.

Course Director

Master Instructor

IDC Staff Instructor
Master Scuba Diver

Trainer
Specialty Instructor

Open Water Scuba
Instructor

Demogelijkheden
grenzelooszijn

Deelnamevereisten:
  Het PADI IDC- of het OWSI-

programma hebben afgerond
  100 gelogde duiken

Wat je gaat doen:
  Examen in duiktheorie en in 

richtlijnen en procedures van 
PADI

  Beoordeling van je water-en 
reddingsvaardigheden

  Theorie-, beschutwater-en 
buitenwaterlessen geven 

Benodigde tijd voor 
afronding:
  Twee dagen
  Geplande datum van afronding:
  ___________________________
  Datum afgerond:
  ___________________________
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Je kunt bij elk PADI-duikcentrum cursussen volgen maar je instructeursopleiding kan je 
alleen bij één van de volgende duikscholen volgen:*

Een PADI 5 Star Instructor Development Center (IDC)
Een PADI Five Star IDC is een duikcentrum waar je terecht kunt voor duikcursussen op 
beginnersniveau tot en met PADI Instructor-niveau.

Een PADI 5 Star Instructor Development Center (IDC) Resort
Bij PADI Five Star IDC Resorts kunnen duikers die op reis of op vakantie zijn terecht voor 
alle mogelijke cursusprogramma’s van snorkelen tot en met PADI Instructor-cursussen.

Een PADI 5 Star Career Development Center (CDC)
PADI CDC’s bieden loopbaangerichte cursusprogramma’s om duikprofessionals 
klaar te stomen voor een baan binnen de duikindustrie. Ze bieden ook hulp bij 
arbeidsbemiddeling en duikstudiefinanciering. 

Dit type duikcentra leidt niet alleen instructeurs op, maar zorgt ook voor bemiddeling 
naar werk.

* Je mag je opleiding tot assistent instructeur ook bij een PADI IDC Staff Instructor 
bij een PADI 5 Star Dive Center of een PADI 5 Star Dive Resort volgen.

Surf voor het 
dichtstbijzijnde 

duikcentrum naar de 
Dive Shop Locator

op padi.com


