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Instructeur worden bij Scubido: IDC en IE 

 

De PADI instructeurscursus heet het IDC, Instructor Development Course 

Het IDC bestaat uit twee delen het AI Assistent Instructeurs gedeelte en het OWSI 
Open Water Scuba Instructor gedeelte.  

Je kunt de twee delen samen als een IDC of 
afzonderlijk als twee los staande cursusdelen 
volgen. 

Je zult merken dat het IDC een leerproces is dat 
gepaard gaat met vallen en opstaan, wij als Staff 
zullen je tijdens dit leerproces  begeleiden. 

De Staff binnen jouw IDC zal bestaan uit een 
Course Director (verantwoordelijk voor de gang 
van zaken binnen het IDC) en zijn assistenten de 
Staff instructeurs. 

Om de kwaliteit van het IDC programma te waarborgen mag het IDC alleen op een 
IDC centrum gegeven worden. 

Als je het IDC of OWSI afgerond hebt volgt het IE instructeurs 
examen. Je instructeurs examen wordt afgenomen door een 
PADI Instructor Examiner. 

Dit is een objectief beoordelingsproces, bedoelt als controle 
middel. 

Het verifieert of jij als IDC kandidaat tijdens het IDC het 
instructeurs niveau hebt bereikt en het controleert of wij als 
Staff er voor gezorgd hebben dat het IDC wat je gevolgd hebt 
aan alle vereisten van PADI heeft voldaan. 

Doordat de Instructor Examiner geen voorkennis heeft van je 
prestaties binnen het IDC, kan je IDC een onbevangen prestatie gericht leerproces 
zijn, dus hoe je prestaties binnen het IDC zijn blijft binnen het IDC en is geen factor 
binnen het IE. 

We zullen tijdens het IDC evaluatie gesprekken met je hebben waarin wij als Staff je 
progressie binnen je IDC bespreken. 

Aan het eind van het IDC zullen wij als Staff een laatste evaluatie gesprek met je 
hebben. 

De Course director zal je tijdens dit gesprek zijn visie geven over je prestaties.  

Een positief advies betekent dat wij als Staff en de Course director als eind 
verantwoordelijke vinden dat je er klaar voor bent en dat je jouw IE met vertrouwen 
tegemoet kunt zien. 

Een negatief advies houdt in dat we vinden dat dit IE te vroeg voor je komt en dat we 
meer tijd in je willen steken zodat je het volgende IE met vertrouwen tegemoet kunt 
zien.  

We sturen je pas naar een IE als je er klaar voor bent. 



2 
 

Welke onderwerpen worden wel en welke onderwerpen worden niet behandeld 
tijdens het IDC 
 
Binnen het IDC zullen we de nadruk leggen op het bekend raken met het PADI 
systeem op instructeurs niveau.  

Hoe werkt het systeem en hoe ga je er straks als instructeur in de praktijk mee 
lesgeven. 

Ook komen er onderwerpen aan de orde 
die te maken hebben met je  beroeps 
aansprakelijkheid als instructeur, de 
duikbranche waar je als instructeur in te 
werken komt en een stukje marketing van 
de producten die je als instructeur aan je 
klanten wilt verkopen. 

We gaan er van uit dat je bekend bent met onderwerpen uit eerdere PADI-cursussen 
zoals de divemaster theorie, je redding vaardigheid en je demonstratievaardigheden. 

Mocht het blijken dat er tijdens het IDC op dit vlak nog aandachtspunten zijn dan is er 
in het IDC schema ruimte om hier wat tijd aan te besteden, maar het is verstandig om 
er voor te zorgen dat je voor jouw IDC op niveau bent.  

Weet je nu al dat er aandachtspunten zijn laat het ons dan van te voren weten zodat 
we voor aanvang van het IDC daar al iets aan kunnen doen. 

We noemen dit een IDC prep.  

Afgezien van een eventuele IDC prep bestaat 
een IDC uit drie delen. 

• Deel een is een “pre assessment”, een 
beoordeling van de duiktheorie, demonstratie 
vaardigheden en de  redding vaardigheden. 

• Deel twee is het Assistant Instructor-
gedeelte. Hier besteden we aandacht aan de 
filosofie van het PADI systeem en het geven 
van theorie-, zwembad- en buitenwaterlessen 
met hulp van het PADI systeem en de PADI-
materialen.  

• Deel drie is het Open Water Scuba Instructor-gedeelte. Daarin wordt dieper in 
gegaan op beroeps gerelateerde onderwerpen zoals aansprakelijkheid en 
bedrijfsvoering. 

Ook zullen alle cursussen behandeld worden waarin je als instructeur les mag geven 
en doe je meer ervaring op in het lesgeven op instructeurs niveau. 
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Welk onderdeel van het IDC moet ik volgen 

Als Divemaster (of gelijkwaardig) zal je een volledige IDC gaan volgen, zowel het AI- 
als het OWSI-deel. 
Als Assistant Instructor (of gelijkwaardig) mag je volstaan met het OWSI-deel.  
Het is mogelijk het AI- en het OWSI-deel van het IDC op verschillende momenten te 
doen.  
Wij als Staff van Scubido raden je aan om ook als je het AI deel al gedaan hebt  een 
volledig IDC te volgen je krijgt hiervoor een korting op de cursusprijs. 
 
 
EFR-Instructeur 
 
Voordat je je Open Water Scuba Instructor-brevet kunt aanvragen 
moet je niet alleen het instructeursexamen gehaald hebben, maar 
ook Emergency First Response Instructeur zijn. 
De EFR-instructeurscursus cursus moet gedaan worden vóór de 
aanvraag van je Open Water Scuba Instructor-brevet.  
Bij Scubido plannen we de EFR-instructeurscursus tijdens of voor het IDC in. 
 
 

Het IE, instructeursexamen 
 
Het examen kun je doen tot een jaar na succesvolle afronding van je IDC (je IDC blijft 
dus één jaar geldig). 
Hoewel de meeste mensen het examen aansluitend doen, is er dus een mogelijkheid 
het nog even uit te stellen.  
Dat kan uitkomst bieden als je nog extra duiken moet maken: voor deelname 
aan een IE moet je er minstens 100 gelogd hebben en moet je minimaal 6 maanden 
gebrevetteerd zijn als sportduiker. 
Bij Scubido plannen we het IDC liefst zó dat er altijd een week tussen het IDC en het 
instructeurs examen zit. 
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Voorwaarden voor deelname aan de PADI AI-cursus en  het IDC 
 

• minimum leeftijd: 18 jaar 
• bewijs van medische keuring, niet ouder dan 1 jaar 
• gebrevetteerd als PADI Open Water, Advanced Open Water, Rescue en 
Divemaster, of gelijkwaardig.  
• minimaal 6 maanden gebrevetteerd als sportduiker en minimaal 60 gelogde duiken 
• bewijs van EHBO- en reanimatie-opleiding, beiden niet ouder dan 2 jaar (EFR sterk 
aanbevolen) 
 

Voorwaarden voor deelname aan de PADI OWSI-cursus 
 
• alle voorwaarden voor deelname aan de PADI AI-cursus of het IDC, hierboven 
genoemd 
• gebrevetteerd als PADI Assistant Instructor-nieuwe stijl of gelijkwaardig. 
 

Waar vindt het IDC en het IE plaats en hoe ziet het IDC shema er uit? 
 

Het IDC vindt plaats in Schoorl bij Divecenter Scubido, de zwembad lessen vinden 
plaats in het zwembad van Hotel Akersloot en de buitenwater duiken vinden plaats in 
Vinkeveen zandeiland 4. Het ontwerp IDC schema ziet er als volgt uit 
 

Donderdagavond Vrijdag avond/dag Zaterdag Zondag IDC 

Zwembad Theorie Theorie Theorie/Zwembad Pre assessment 

Zwembad Theorie Theorie Theorie/Zwembad Weekend 1 

Zwembad Buitenwater/Theorie Buitenwater/Theorie Theorie/Zwembad Weekend 2 

Zwembad Theorie Buitenwater/Theorie Theorie/Zwembad Weekend 3 
 
Het IDC duurt ongeveer tien dagen, twaalf als je de EFR-instructeurscursus 
meerekent. 
Je Course Director tijdens het IDC van Scubido is Rob Sijmons. 
Het examen vindt plaats op drie plaatsen in Nederland Rotterdam, Eindhoven en 
Groningen. 
 
Over welke lesmaterialen moet ik beschikken? 
 
Je moet tijdens de IDC over een aantal lesmaterialen beschikken.  
PADI heeft drie verschillende kits samengesteld waar alle benodigde materialen in 
zitten. Zie blz.7 
De Crew pack IDC Candidate kit #60038 aangevuld met de student material kit 
#60035 is bedoeld voor deelnemers die geen PADI vooropleiding hebben en/of de 
lesmaterialen uit eerdere PADI opleidingen niet meer bezitten.  
De IDC Candidate kit #60113 is voor deelnemers die de materialen uit eerdere 
opleidingen al wel bezitten.  
Heb je de materialen al grotendeels in je bezit, dan kun je de ontbrekende materialen 
los bij bestellen neem dan even contact met ons op. Zie blz.7 
Onderdeel van beide kits is de sticker decal die je nodig hebt voor op het aanvraag 
formulier voor je instructeurs brevet. Niet kwijtraken. 
Deze 3 kits en de eventuele losse cursus materialen zijn voor instructeurskandidaten 
tegen PADI-inkoopsprijzen bij Scubido te bestellen. Zie blz.7 
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Van veel lesmaterialen zijn de afgelopen jaren nieuwe versies verschenen. Zorg 
dat je altijd de meest recente uitgave hebt. Bij twijfel: vraag het ons. 
 

• Verplicht: 
• Guide To Teaching 
• Instructor Manual, niet ouder dan versie 2014 te downloaden op de PADI Pro site. 
• DSD instructor slate 
• OWD Cue Cards - Confined 
• OWD Cue Cards - Open Water 
• ADV Cue Cards 
• Rescue Diver Cue Cards 
• Divemaster slates 
• Specialty Course Instructor manual CD-rom 
• Quizzes & Exams Open Water 
• Exam Rescue 
• Exam Divemaster 
• Open Water Manual 
• Dive Computer manual 
• RDP tabel metrisch 
• Adventures in Diving (Advanced) Manual 
• Rescue Diver Manual 
• Divemaster Manual 
• e-RDP MultiLevel 
• Diving Knowledge Workbook 
• Sterk aanbevolen: Encyclopedia of Recreational Diving (Engels) 
 

Je hebt voor de IDC natuurlijk een volledige duikuitrusting nodig. 
Denk aan het volgende. 
 

• vinnen voor zwembad en voor buitenwater 
• zwembadpak (minimaal een 3mm-shorty) 
• buitenwaterpak (voor Nederland is een droogpak aan te raden) 
• alternatieve luchtbron (octopus) 
• timer met seconden aflezing (horloge of computer) 
• 2 x noodsignaleringsmiddel (fluitje of noodsignaal op inflator, deco-boeitje) 
• je eigen duik fles 
• je eigen logboek (denk aan je 60/100 duiken!) 
 
Voorwaarden voor deelname aan een IE 
 
• Een IDC succesvol voltooid hebben, niet langer dan één jaar geleden 
• Minimaal 100 gelogde duiken en 6 maanden gebrevetteerd als sportduiker 
• Bewijs van medische keuring, niet ouder dan 1 jaar 
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Verdere IE-informatie 
 
• de plaats waar je je IE volgt is je eigen keuze, we raden je echter aan om het IE te 
volgen aansluitend aan je IDC omdat wij daar ook aanwezig zijn. 
• Het IE duurt twee dagen maar start op zaterdag vroeg dus aan te raden is het om 
de vrijdagavond al in een hotel in de buurt te checken. 
• Zoals reeds besproken wordt het IE afgenomen door een instructeurs examinator 
van PADI 
• voor de IE datums voor Nederland kun je op de PADI pro site kijken, voor de IE 
datums volgend op een Scubido IDC zie onderstaand lijstje. 
 

28-29 maart 2015 IE Eindhoven IDC 26 februari-22 maart 2015 

16-17 mei 2015 IE Eindhoven IDC 16 april-10 mei 2015 

27-28 juni 2015 IE Eindhoven IDC 28 mei-21 juni 2015 

29-30 augustus 2015 IE Eindhoven IDC 30 juli-februari-23 augustus 2015 

10-11 oktober 2015 IE Eindhoven IDC 10 september-4 oktober 2015 

 
Cursusprijzen 
 

In de cursusprijs zit, 
• de toegang tot het zwembad en de duikplaats 
• je persluchtvullingen 
• je koffie en  thee. voor de lunch wordt een potje gemaakt en eten we gezamenlijk 
op de duikschool.  
 

De cursusmaterialen zijn niet inbegrepen in de cursusprijs.  
 
 

Volledig IDC € 999,= 

OWSI indien AI bij scubido gevolgd* € 550,= 

OWSI indien AI ergens anders gevolgd* € 750,= 

AI € 550,= 

EFRI geïntegreerd in het IDC € 225,= 

EFRI  € 275,= 

IDC prep theorie** € 125,= 

IDC prep zwembad** €   75,= 
 

* Is een volledig IDC 
** zit in de cursusprijs indien AI ergens anders gevolgd. 
 
Wat en hoe moet ik aan PADI betalen?  
 
Voor alle betalingen aan PADI is het handig als je over een credit card beschikt. 
Je kunt ook per bank betalen maar dit zorgt vaak voor onnodige vertraging. 
 
Onderstaand een overzicht van de fee verschuldigd aan PADI exclusief BTW. 
 

IDC-OWSI fee (inclusief lidmaatschap voor 2015) € 142,50 

IE fee  € 500,= 

EFRI fee (inclusief lidmaatschap 2015-2016) €   89,= 

Beroeps aansprakelijkheid verzekering DAN PRO bronze € 147,= 
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Wat zijn de kosten van de PADI cursus boeken en materialen welke ik nodig 
heb voor mijn AI, OWSI of IDC? Prijzen zijn excl 21% BTW 
 
  #60038 Pack - IDC Candidate DU/F/G/I/S € 538,80 
  Het  #60038 Pack - IDC  candidate  omvat de onderstaande materialen  
  #60194 Cue Cards - Confined Water, Aquatic (6 Slates)  €   35,50 
  #60196 Cue Cards - Adventures in Diving, Instructor (8 Slates)  €   31,75 
  #60202 Cue Cards - Open Water, Aquatic (5 Slates)  €   29,57 
  #60205 Cue Cards - Rescue Diver, Instructor (11 Slates)  €   56,89 
  #60206 Cue Cards - Instructor for Divemaster Course (4 Slates)  €   35,50 
  #60571 Slate - Open Water Lesson Preparation  €   14,32 
  #60573 Slate - Confined Water Lesson Preparation  €   14,32 
  #70305 Exam - Rescue Diver, Final  €     6,48 
  #71023 Quizzes & Exams - O/W, Metric/Imperial  €   11,03 
  #70909 MULEU CD-ROM - Specialty Instructor Manual  € 199,83 
  #71310 Exam - Divemaster, Final, Metric/Imperial  €   11,03 
  #71513 Manual - Guide to Teaching (including decal) niet los verkrijgbaar € 177,67    
  #70917 CD-ROM - Guide to Teaching  € 177,67 
  #70214 Workbook - Diving Knowledge  €   17,82 
  #70852 CD-ROM - O/W Prescriptive Lesson Guides  € 101,17 
  #70847 DVD - The Business of Diving: Positive Approach Selling(ENGLISH)  €   83,48 
  #82136 Backpack - PADI  €   40,76 
   
   
  #60035 Pack - Student Materials DU/E/F/G/I/S € 295,54* 
  Het #60035 Pack - Student Materials omvat de onderstaande materialen  
  #71142 Manual - O/W with RDP Table, Metric €   42,69 
  #70014 Manual - Adventures in Diving €   39,98 
  #70080 Manual - Rescue Diver €   37,59 
  #70090 Manual - Divemaster €   37,59 
  #70031 RDP - Electronic (eRDPML) €   17,82 
  #70120 Instructor Manual € 107,45 
  #60130 Cue Card - Discover Scuba Diving, Instructor €     6,73 
  #70034 Book - Encyclopedia of Recreational Diving €   42,29 
  #60207 Slates - Divemaster (4 Slates) €   28,11 
  #70137 Professional Training Log €   10,69 
 EFR instructor materialen  
 #60218DU/F/G/I/S Instructor Guide - EFR with Binder (start up pack) €  187,82 
   
   
   
   

 
* #60035 alleen te bestellen samen met #60038 
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In voorgaande brochure hebben we getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te 

scheppen van het PADI IDC dat bij Scubido wordt gegeven. 

Mochten er toch nog vragen zijn over zaken rond het IDC dan kun je ons altijd bellen 

of mailen. Tijdens kantoor uren O72-5090477 buiten kantoor uren 0627243888 of 

mail naar erwin@scubido.com 

Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek nodigen we je uit op het duikcenrum 

binnen onze openingstijden of op afspraak buiten onze openingstijden 

Ook ben je van harte welkom op een van onze IDC info avonden 6 februari, 28 maart 

8 mei,10 juli en 21 augustus. We starten om 1900 uur en aanmelden is verplicht. 

Met vriendelijke groeten 
Divecenter Scubido 
 

Rob Sijmons Course Director 
Erwin Ligthart Master Instructor 
Barbara Joon IDC Staff instructor 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Laanweg 5B - 1871 BH Schoorl - 072-5090477 - www.scubido.com – info@scubido.com 
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Duikschool 
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Duikreizen 
Perslucht-Nitrox-Trimix vulstation 
Reparatie en onderhoud 
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