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PADI Specialty Instructeur opleidingen bij Scubido:  

 

Bij Scubido kun je als PADI instructeur diverse PADI Specialty instructeur opleidingen 
volgen. 

Een van de voordelen van het volgen van een specialty instructeur opleiding is dat de 
Course Director samen met jouw diep ingaat op de lesstof, de standaards en de organisatie 
van de  specifieke PADI specialty. 

Ook zal de Course Director zijn praktische leservaring in 
het geven van de PADI specialty met je delen, zodat jij 
als PADI instructeur, bij het geven van je eerste specialty 
cursus, deze ervaring kunt gebruiken en dus beter bent 
voorbereid. 

Een ander voordeel is het niet te hoeven voldoen aan de 
verplichte les ervaring van 25 breveteringen. Na te 
hebben aangetoond 10 in plaats van 20 duiken ervaring 
te hebben in het bewuste specialty gebied, kun je na 
brevettering direct starten met lesgeven 

De aanvraag van je PADI specialty instructeur brevet bij PADI is € 42 incl. BTW goedkoper 
als je een specialty instructeur opleiding hebt gevolgd bij een Course Director. 

Een PADI specialty instructeur opleiding bestaat uit twee delen. 

Het eerste deel is kennisontwikkeling en het tweede deel is praktische vaardigheden. 
Praktische vaardigheden kunnen zijn practical applications, zwembadlessen, 
buitenwaterduiken alles wat van toepassing is voor die specifieke specialty.  

Afhankelijk van de te volgen specialty opleiding kunnen de twee delen samen op een dag 
of afzonderlijk als twee los staande cursusdelen gevolgd worden over twee of meerdere 
dagen. 

Tijdens het eerste deel kennisontwikkeling zal ingegaan worden 
op de filosofie achter de betreffende specialty, het doel, de 
uitvoeringsvereisten, de cursusrichtlijnen en procedures, de les 
stof en de beschikbare lesmaterialen voor de cursist en de 
instructeur. 

Je zult een theorie lesopdracht krijgen over een onderdeel uit het 
specialty-lesplan en daar een theoriepresentatie over 
voorbereiden en presenteren, tevens zal er ook besproken 
worden hoe je de specialty succesvol kunt promoten en hoe je de 
kostprijs van de specialty kunt berekenen.  

 

In het praktijkdeel zullen de overwegingen voor de buitenwaterlessen worden toegelicht en 
zal ingegaan worden op de benodigde materialen en uitrustings-vereisten voor de cursist 
en de instructeur. 

Je zult demonstreren dat je alle watervaardigheden van de specialty beheerst en je zult een 
buitenwaterlesopdracht van de specialty voorbereiden en uitvoeren op een manier die 
duikers in staat stelt om aan alle uitvoeringsvereisten van de vaardigheid te kunnen 
voldoen. 
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Bij Scubido kun je op dit ogenblik de volgende PADI Specialty opleidingen volgen: 

 

* minimaal 5 specialty instructeur opleidingen. 

** bij aanmelding expliciet als privé cursus. 

Voor meer informatie over een specialty instructeur opleiding neem contact met ons op. 

 
Met vriendelijke groeten 
Divecenter Scubido 
 

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

 

 

 
 
 
Laanweg 5B - 1871 BH Schoorl - 072-5090477 - www.scubido.com – info@scubido.com 

Specialty opleiding Duiken Cursus MSDT* Privé Cursus** dagen 

Navigatie  1 €135,= €110,= €185,= 1 

Diepduik  2 €155,= €130,= €205,= 2 

Nachtduik 1 €135,= €110,= €185,= 1 

Zoeken en bergen 2 €155,= €130,= €205,= 2 

Wrakduik  3 €175,= €150,= €225,= 2 

Droogpak 1 €135,= €110,= €185,= 1 

Nitrox - €135,= €110,= €175,= 1 

IJsduik 3 €175,= €150,= €225,= 2 

DUP 1 €135,= €110,= €185,= 1 

Self-Reliant Diver 4 €195,= €170,= €245,= 3 

Full Face Mask 1 €175,= €150,= €225,= 1 

Oxygen Provider - €135,= €110,= €185,= 1 

PADI 5*IDC center 
Duikwinkel 
Duikschool 
Duikteam 
Duikreizen 
Perslucht-Nitrox-Trimix vulstation 
Reparatie en onderhoud 
 

http://www.scubido.com/

