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Onze troeven: 

· Wij bieden de hoogste kwaliteit  

· Wij genieten een onberispelijke reputatie van het 

duikcenter en van de aanwezige Staff 

· We  beschikken over een eigen kwaliteitsbewaking 

rond de PADI standaards 

 

· Centrale ligging in Vlaanderen van het duikcenter  

100% klantentevredenheid!  

 

· Gespreide betaling van de cursusfee is mogelijk 



+32 (0)473/99 05 54  

(Course Director Peter 

 

Waarom Bubble & Dive 5 Star IDC Duikcentrum? 

Ben je van plan om PADI duikinstructeur te worden? Of heeft jouw duikschool zelf nood aan 
uitbreiding van haar kader? Dan kan Bubble&Dive (S-798940) zeker iets voor jou be-
tekenen! Ons duikcentrum, het enige PADI 5 Star IDC Duikcentrum in Gent en wijde omgeving, 
is centraal en goed gelegen bij Gent, vlakbij de autosnelwegen E40 en E17, in het hartje van 
Vlaanderen. Het zwembad is gelegen op 5 minuten van het duikcentrum, het klaslokaal biedt 
ruimte aan 8 personen en is voorzien van multimedia en gratis Wifi. De buitenwaterduiken 
gaan door in de de meest gunstige omstandigheden, bij voorkeur in de Put van Ekeren 
(Muisbroek) of de Nekker. Ons voortdurend streven naar de allerhoogste kwaliteit en onze 
uitgebreide ervaring in opleiden van duikers zijn belangrijke redenen waarom je voor Bub-
ble&Dive zou kiezen. Wij gaan veel verder dan het minimum voorgeschreven door PADI; we 
laten je veel meer presenteren, zowel theorie als praktijk, zodat je geconfronteerd wordt met 
uiteenlopende lessituaties.  

Hierdoor wordt je “toolbox” en ervaring een stuk groter! Een deel van de cursus kan via de 
online tool worden voorbereid; hierdoor kunnen we ons veel meer concentreren op de prak-
tijk en jouw toekomstige job als duikinstructeur! 

Bovendien bestaat ons duikcentrum uit een evenwichtige duikzaak, duikschool en duikclub, 
enig in Vlaanderen. Hieruit putten we heel wat inspiratie en blijven we zeer nauw de duikin-
dustrie opvolgen. Hierdoor gaan we alleen maar voor de beste kwaliteit in opleiding en be-
geleiding.  

We nemen ook ruim de tijd.  Door de cursus te spreiden over meerdere weken ben je steeds 
fris om een nieuw stuk te beginnen, heb je tijd om alles door te nemen en te laten “bezinken” 
en kan je je goed voorbereiden op de volgende stap. Belgische duikcentra die de cursus in 
het tijdsbestek van een week geven, beperken zich tot het absolute minimum waarbij de IE 
eerder iets heeft van een Russisch roulette (die je veel geld kan kosten). Neem geen risico en 
kies voor kwali-TIJD. Het geeft ook de gelegenheid om regelmatig met de  Course Director 
te overleggen als je even niet weet hoe je iets zou aanpakken. Wij geven niet alleen de cur-
sus, wij coachen onze kandidaten…  
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Welkom in jouw PADI Instructeursopleiding! 

In deze brochure kan je reeds het nodige 
opzoekwerk doen, antwoord vinden over pro-
gramma, de vereisten vooraf te kennen en 
weten over welk materiaal je dient te bes-
chikken. Je vindt ook een reeks antwoorden 
op veelgestelde vragen. Indien je nadien toch 
nog vragen hebt, staan we natuurlijk klaar om 
jou zo snel mogelijk een antwoord te geven.  

Onze door PADI genomineerde Silver Course 
Director Peter Rombaut (CD-957965) coacht 
je tijdens de Instructor Development Course 
(IDC) naar jouw leven als toekomstig 
duikinstructeur. Uiteraard staat Peter hier niet 

alleen voor: samen met de rest van de Bubble 
&Dive Staff word je volledig voorbereid op 
het instructeurs examen (IE). Dit instructeurs 
examen wordt afgenomen door een 
onafhankelijke examinator van PADI in Belgie 
of Nederland en is natuurlijk een belangrijk 
meetpunt waarvoor je klaar moet zijn.  

Het IDC-programma dat onze Course Director 
aanbiedt heeft in het verleden haar vruchten 
afgeworpen. Voortdurend op zoek naar ver-
betering en aanpassing aan de noden van de 
kandidaten werd een scucceformule ontwik-
keld: veel tijd voor extra oefeningen, extra 
tools, tips and tricks… dit allemaal leidt tot 
een gezonde mix om van jou als kandidaat-
instructeur één van de “probabely the best 
and most wanted” te maken.   

Het examen is noodzakelijk omdat PADI zeker 
wil zijn dat iedere instructeur aan dezelfde 
normen voldoet. Tijdens de IDC word je zo 
goed voorbereid dat het examen door vrijwel 
iedereen als gemakkelijk wordt ervaren.   
Maar dit mag niet het doel op zich zijn. Met 
Bubble&Dive zorgen we er niet alleen voor 
dat je PADI duikinstructeur wordt, maar dat je 
het ook bent en blijft. Een wezenlijk verschil! 

Jouw gids voor de PADI Instructeursopleiding 

Heb jij binnenkort het brevet ook op zak? 
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Peter Rombaut, jouw Course Director 
Met meer dan 25 jaar duikervaring , waarvan 

15 jaar als actief PADI duikinstructeur, werkt 

hij enthousiast mee aan de kwaliteitsvolle 

duikopleidingen van zowel recreatieve duikers 

als duikprofessionals in België, Nederland en 

Egypte. Zijn ervaring als manager binnen de 

Belgische overheid gebruik hij om moderne 

coachingtechnieken in zijn IDC te introduceren, 

waardoor het IDC een compleet groeiproces 

is. Het duikcentrum bubble&dive is een dyna-

misch bedrijf waar nu een 15-tal PADI duik-

professionals aan de slag zijn.  
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wil zeggen dat je na afrond-
en van de cursus binnen het 
jaar een IE dient af te leggen 
om PADI-instructeur te 
worden. Wij plannen onze 
IDC zo dat er aansluitend kan 
deelgenomen worden aan 
een IE in Belgie. 

De opleiding tot duik-
instructeur wordt de IDC 
(Instructor Development 
Course) genoemd. De IDC 
bestaat uit 2 deelopleidingen 
(Assistant Instructor (AI) en 
Open Water Scuba Instructor 
(OWSI)) die ook apart  

kunnen gevolgd worden.  
Natuurlijk is het interessanter 
om beide delen als geïnte-
greerd geheel te volgen. Zo 
start je meteen goed en wel 
in de filosofie zoals wij het 
voor ogen hebben. 

Je IDC is één jaar geldig, dit 

Wat is een IDC? 

Vereisten vooraf voor de IDC 
terduik waar volgende skills 
worden geëvalueerd: 

 

Op een diepte van 6 meter  
Volgende knopen demon-
streren: Schootsteek/
Paalsteek/ 
2 halve steken 
1 minuut zweven 
Masker klaren 
Gecontroleerde Zwem-
mende noodopstijging 
uitvoeren 

 

Aan de oppervlakte je eig-
en BCD verwijderen, je lood-
gordel of pockets ver-
wijderen en herplaatsen. 

Met deze oefeningen kijken 
we na of je klaar bent om 
de IDC aan te vatten. 

• je bent minimaal 18 jaar  

• je hebt minimaal 60 duiken 
gemaakt (100 voordat je 
deel mag nemen aan het 
instructeurs examen)  

• je hebt een medische  
verklaring van een arts, niet 
ouder dan 12 maanden op 
de laatste dag van het exa-
men, waarin wordt 
aangegeven dat je fit bent 
om te duiken (gebruik bij 
voorkeur de PADI medische 
verklaring)  

• je bent PADI Divemaster 
(of AI), of je hebt een 
gelijkwaardig brevet op 
leiderschapsniveau van een 
erkende duikorganisatie (min 
3* CMAS). 

• je bent in het bezit van een 
EFR Primaire en Secundaire 
zorg brevet  
(of kwalificerende training) 

niet ouder dan 24 maanden 

• jouw kennis van de 
duiktheorie zoals je die ge-
zien hebt tijdens jou 
divemastercursus zit vers in 
het geheugen of werd re-
centelijk heropgefrist. 

· jouw skills op demon-
stratieniveau, gezien 
tijdens jouw divemaster-
cursus, zitten vers in 
jouw geheugen. Het 
verfijnen ervan gebeurt 
tijdens de IDC. 

Dit zijn de MINIMUM vereis-
ten. Voor we aan de instruct-
eurscursus beginnen, zullen 
we aan de hand van een 
gesprek (mail/chat/skype) 
nagaan wat jouw mogelijk-
heden zijn en kijken of je er 
klaar voor bent.  

Je kan ook uitgenodigd 
worden voor een buitenwa-

Ons duikcentrum, het enige echte 5 
star IDC Center in Vlaanderen 
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· Cursus oriëntatie 

Lesgeven in theoriepresentaties: 

· Het aanleren van de praktische vaardigheden voor het geven van theoretische lessen van de 
verschillende PADI cursussen 

· Workshop  “de 4 E’s” 

Lesgeven in beschut deel van het buitenwater: 

· Het aanleren van de praktische vaardigheden voor het geven van de vaardigheidslessen in 
het beschut deel van het buitenwater van de verschillende PADI cursussen 

Lesgeven in buitenwater: 

· Het aanleren van de praktische vaardigheden voor het geven van de  
vaardigheidslessen in het buitenwater van de verschillende PADI cursussen  

Het voorbereiden van de kandidaat door middel van “open boek” PADI standaarden en proce-
dures 

Presentaties door jou te geven: 

· Beoordeling en finetunen skills op demonstratieniveau 

· Lesgeven theoriepresentaties 

· Lesgeven in het buitenwater 

· Beoordeling reddingsvaardigheden 

· Lesgeven in het beschut deel van het buitenwater 

Voordat je de cursus start, zal je ook enkele voorbereidende online lessen volgen. Jouw 
Course Director zal je hierover informeren van zodra je ingeschreven bent voor de cursus. Het is  
belangrijk dat deze online lessen door middel van zelfstudie grondig doorgenomen worden: zij 
zullen verder besproken worden  tijdens de cursus en vormen de basis waarop zal worden verder 
gewerkt. 

Assistant Instructor (AI) 

als Assistent Instructeur zelf-
standig theorielessen geven 
en onder toezicht van een 
instructeur zwembadlessen 
geven. Bovendien kan je 
worden ingezet bij het afne-
men van bepaalde Open 
Water Diver-proeven in het 
buitenwater en ben je een 
gegeerd assistent bij special-

Tijdens deze opleiding leer 
je hoe je theorielessen geeft 
volgens de PADI-structuur en 
hoe je lesgeeft in beschut- en 
buitenwater. Deze vaar-
digheden zal je moeten aan-
tonen aan de hand van reële 
presentaties en lesgeven op 
maat. Jouw demonstratie-
skills worden op topniveau 

gebracht en verder gaan we 
uitgebreid in op de 
standaarden die PADI 
hanteert voor opleidingen. 

Nadat je deze opleiding 
hebt afgerond mag je een 
aantal taken uitvoeren aan-
vullend aan wat je als 
Divemaster mag. Zo mag je  

ties. Ook mag je zelfstandig 
het Bubblemaker program-
ma, de PADI Seal Team pro-
gramma´s, het Discover  
Scuba programma, de Peak 
Performance Buoyancy cur-
sus en andere niet-duik spe-
cialties (na het behalen van 
het Specialty Instructeur  
brevet) geven. 

Assistant Instructor - onderdelen  
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Open Water Scuba Instructor (OWSI) 

Open Water Scuba Instructor - onderdelen 

examen. Een goede 
voorbereiding is het boek 
“PADI Knowledge Review” 
dat eveneens verkrijgbaar is 
in ons duikcentrum of in je 
IDC Crew Pack zit. 

Meestal wordt door  
iedereen het volledige IDC 
gevolgd, ook door diegenen 
die de AI cursus al eerder 
hebben gedaan. Is het al 
een tijdje geleden dat je de 
AI hebt gevolgd, dan is het 
goed om je kennis nog eens 
op te frissen voordat je met 
het OWSI deel van de IDC 
begint. 

In deze opleiding ga je 
verder waar de AI cursus 
stopt. De vaardigheden in 
het lesgeven worden verder 
aangescherpt. Ook hier ga 
je lessen moeten geven, 
zowel theorie, in beschut 
buitenwater als in buiten-
water.  

Je leert hoe de verschillende 
cursussen van PADI gegeven 
moeten worden en aan wel-
ke standaarden ze moeten 
voldoen. Daarnaast krijg je 
een aantal presentaties die 
te maken hebben met risico-
management, marketing en 

vervolgopleidingen.  

Verder toetsen we jouw ken-
nis van de duiktheorie. Het 
aanleren van de theorie is 
geen onderdeel van de 
IDC / OWSI, dus in principe 
wordt er geen les over 
gegeven. Het is echter wel 
noodzakelijk dat je de theo-
rie beheerst, zodat je het 
examen succesvol kunt af-
ronden.  

De theoriekennis die je hebt 
opgedaan tijdens je 
divemastercursus is vol-
doende om te slagen in dit 

· Cursus oriëntatie 

· Algemene richtlijnen, Standaarden & procedures  

· PADI Open Water Diver cursus 

· PADI  Advanced Open Water cursus 

· PADI Rescue Diver cursus 

· PADI Divemaster cursus 

· Risicomanagement 

· Workshops 4 E’s  
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Training en evaluatie in het zwembad 

OWSI, de vlag dekt meer dan de lading... 
Specialty Instructorbrevetten 
vergroten jouw inzetbaar-
heid en zorgen voor meer 
afwisseling bij het geven van 
opleidingen. Bovendien tel-
len deze dan ook mee als 
credit voor jouw Master Scu-
ba Diver Trainer rating. 
Meer hierover tijdens de 
cursus. 

Open Water Scuba  
Instructor, de naam durft wel 
eens verwarring te zaaien: 
“bestaat er dan nog zoiets 
als Advanced Open Water 
Scuba Instructor, of Rescue 
Instructor…?” Neen hoor, als 
OWSI heb je de mogelijk-
heid om een hele reeks 
opleidingen te verzorgen, 

gaande van Open Water 
Diver tot en met Divemaster. 
Het is een brevet met heel 
wat mogelijkheden.  

Voor de specialties, zoals 
bijvoorbeeld de Deep Diver 
of Navigatie specialty, heb 
je echter ook het specialty-
instructeursbrevet nodig. 

Opgelet! In 2020 zal de IDC een grondige wijziging ondergaan. Hierdoor is 

het nog niet mogelijk om alle details weer te geven. De nieuwe  IDC zal meer 

een online-verhaal worden met veel meer praktische workshops. 
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Getuigenis van één van onze kandidaten... 
"In juli ging ik van start met het IDC. Ik werd op een leuke ontspannende manier ontvangen door 
onze Course Director (957965) Peter Rombaut. Na de oriëntatieles begon het echte werk. Bij vragen 
of problemen kon ik altijd terecht bij hem … de hulplijn 24/7. Nadat ik het AI succesvol afgerond 
had startte het OWSI gedeelte met focus op het IE, het doel waar ik al zolang naar uitkeek. De lat 
werd merkelijk hoger geplaatst, het tempo ging de hoogte in, steeds met de prima steun, raad en 
mental coaching van Peter.… Met een licht verhoogd stressgehalte startte ik aan mijn 2 daagse IE, 
en alles verloopt prima… Ik word waar ik zolang naar uitkeek: PADI Instructor! Het was een zware, 
intense, doorgedreven en degelijke opleiding waar ik de vruchten mocht plukken van de inzet en pro-
fessionele raadgevingen van mijn mentor, Course Director en friend  for life Peter Rombaut.  

Bedankt, Peter, om mijn droom waar te maken.” 

Open Water Scuba Instructor - onderdelen 
· eRDPml (optioneel maar verplicht voor NIET-PADI kandidaten) 

· Het voorbereiden van de kandidaat op het Instructeurschap door middel van examens theo-
rie en “open boek” PADI standaarden en procedures 

· Online (zelfstudie) Hoe les te geven in de RDP? 

· Uithoudingsproef 800 meter snorkelen (zonder tijdslimiet) + vaardighedencircuit (beschut 
deel van het buitenwater) + DSD 

Presentaties door jou te geven: 

· Beoordeling en finetunen skills op demonstratieniveau 

· Lesgeven theoriepresentaties 

· Lesgeven in het buitenwater 

· Beoordeling reddingsvaardigheden 

· Lesgeven in het beschut deel van het buitenwater 

· Workshop “Adventures in diving” 

͞DĞƚ�ĚĞ��&Z-/�ŽƉ�ǌĂŬ�
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Niet enkel klaar voor het IE, maar 
ook voor het echte werk! 

Training en evaluatie in het buitenwater 

Emergency First Response Instructor (EFR-I) 
Je kan deze EFR-I cursus in 
combinatie met jouw IDC 
volgen. Je kan geen PADI 
OWSI worden zonder dat je 
over het EFR-I certificaat (of 
equivalent)beschikt. 

Als PADI Open Water Scuba 
Instructor mag je het hele 
gamma aan cursussen, van 
Open Water Diver tot 
Divemaster, aanbieden. Dus 
ook de Rescue-Diver cursus. 
Vanaf Rescue-Diver is het 
verplicht dat je studenten 
ook beschikken over een 
certificaat reanimatie en 

eerste hulp, en de EFR vol-
doet volledig aan deze ver-
eisten. Maar wie kan deze 
cursus geven? Jawel, een EFR
-Instructeur. PADI wil dat jij 
eveneens EFR-Instructor (of 
equivalent) bent.  Zo kan jij 
er voor zorgen dat jouw 
Rescue-studenten aan alle 
uitvoeringsvereisten voldoen.  
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Overzicht van benodigde PADI-materialen IDC 

Overzicht van benodigde EFR-materialen 

· PADI Instructor Manual (versie 2019, digitaal of papieren versie) 

· PADI’s Guide to Teaching 

· PADI Specialty Course-instructeurshandleiding, of deze specialty course-
instructeurshandleidingen: Peak Performance Buoyancy, Project AWARE en AWARE – 

· Coral Reef Conservation 

· PADI Open Water Diver Manual 

· Recreational Dive Planner – RDP-tabel en eRDPml, inclusief de gebruiksaanwijzingen 

· Open Water Diver Quizzes and Exam-boekje 

· Adventures in Diving Manual 

· PADI Rescue Diver Manual 

· Rescue Diver Final Exams-boekje 

· PADI Divemaster Manual 

· Divemaster Final Exams-boekje 

· Onderwaterleitjes voor de instructeur van de Open Water Diver- en Rescue Divercursus, 
het Adventures in Diving- en Discover Scuba Diving-programma, en de Divemaster-
opleiding 

· Voorbereidingsleitje beschutwaterles 

· Voorbereidingsleitje buitenwaterles 

· The Encyclopedia of Recreational Diving 

· Diving Knowledge Workbook of eRecord for Dive Theory Online 

Een groot deel van deze materialen zitten in de IDC-crew pack (+ Skill package : 960 € 
(inclusief memory stick met alle presentaties (OWD, Rescue, DM) + outlines t.w.v. 549 €)) en 
kan bij inschrijving worden besteld bij Bubble & Dive 

· Instructor Manual EFR 

· Deelnemershandboek EFR 

· EFR-handboek Care for Children 

· Emergency Care at Glance 

•Cursusfee : 249 € (maar als onderdeel van de IDC = 199 €) 

•EFR Instructor Guide : 179 € 

•PADI Applicatiekost : 128 € 

Het IDC-crew pack bestaat uit alle 
benodigdheden om instructeur te 
worden 

Realistische EFR-I training 
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Wat kosten het IDC en het IE? 
De PADI fees zoals examen en applicatiekosten, als ook de opleidingsprijzen zijn de prijzen die 

in 2019 gelden. Van zodra de prijzen van 2020 gekend zijn, zullen deze worden vermeld. 

Alle kosten die je maakt om PADI duikinstructeur te worden bij ons hebben we hierna zo overzich-

telijk mogelijk voor je op een rijtje gezet. PADI Duikinstructeur is een proces dat een tijdje in 

beslag neemt. De kosten worden dan ook verdeeld over de tijd en dienen pas betaald worden 

als het nodig is.  Ja, om van divemaster t.e.m. gebrevetteerd PADI instructeur te geraken is de 

totale kostprijs ongeveer € 3000. Zie dit echter niet als een kost, wel als een investering!

Gespreide betaling van de cursusfee en crewpack is mogelijk!  

Jouw Course Director zal je via een tijdlijn uitleggen wanneer alles betaald moet worden. Open, 

marktconform, transparant en zonder “verborgen kosten”.   

Menig duikcentra houden sommige kosten verborgen of verplichten je extra dure cursussen te 

volgen. Daar doen wij niet aan mee. Ook eventuele extra lessen en coaching zijn zonder 

meerprijs. Dit is ons engagement!  

•Complete IDC cursusfee : 1199 € (inclusief 1x toegang Transfo en 2x toegang De Nekker) 

•IDC Crewpack + Skill package : 960 € (inclusief memory stick met alle presentaties  

(OWD, Rescue, DM) + outlines t.w.v. 549 €) 

•PADI IDC Applicatiekost: 206 € 

•PADI Instructor Examination deelnamekost : 719 € 

 

 

 

 

*Applicatiekosten aan PADI te betalen (met creditcard)  

Wanneer wat te betalen? Alles 

wordt je duidelijk uitgelegd. 

Het is niet altijd eenvoudig een vergelijking te maken tussen de verschillende duikcentra. Evalueer bij je 
beslissing de volgende punten: wat is de kwaliteit van de opleiding, hoeveel tijd zal men in mijn oplei-

ding steken, is de Course Director makkelijk bereikbaar, verlangen ze het absoluut minimum of leggen ze de lat 
hoger waardoor mijn eigen vaardigheden (en kansen om succesvol PADI duikinstructeur te worden) er alleen 
maar op verbeteren, streeft het duikcentrum naar perfectie, wat zijn de extra’s die ik ontvang, hoe groot zijn 
de groepen, is mijn individuele begeleiding gegarandeerd… ?   Bovendien mogen ENKEL duikcentra met een 
PADI 5 star erkenning de IDC (AI en OWSI) cursussen organiseren. Deze duikcentra hebben van PADI de toela-
ting de cursus te organiseren omdat de ze voldoen aan de juiste kwaliteitsvereisten. Laat je je hierover correct 
informeren: je cursus volgen in bij een duikschool of instructeur die geen 5 star erkenning heeft, kan leiden tot 
uitsluiting op het Instructor Examination, zonder terugbetaling van de gemaakte kosten! Kies  
daarom voor kwaliteit en zekerheid, bij Bubble&Dive zit je goed! 



Getuigenis van één van onze kandidaten... 
“I have recently finished my PADI IDC course at Bubble & Dive Belgium and my Course Director was 
Peter Rombaut (CD957965). The IDC has totally changed the way I feel and handle situations when 
it comes to diving and teaching of course. The course can be quite stressful, but at the same time ex-
tremely enjoyable and I would always recommend everyone to come here to take their PADI Instruc-
tor Development Course or any other course! It is also nice to be on the other side of the fence, im-
mediately being thrust into the role of teaching others which builds your confidence and knowledge 
rapidly. Peter teaches in both a fun, calm but serious way which totally prepares you for the PADI 
Instructor Examination. His knowledge of the diving business and personal dive experiences are 
amazing. During the course he will go completely out of his way to prepare you and steer you to-
wards the right direction. We get trained to reach standards higher than the final exam 

I am so happy that I decided to take my Instructor Development Course with Bubble & Dive. 
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Maak de sprong vanuit een andere 
federatie 

Cross-over vanuit een andere federatie  
en instappen in een IDC 

Kom je van een andere federatie dan PADI en wil je PADI Professional worden, dan kan je 
eveneens deelnemen aan de cursus.  

 

Afhankelijk van je brevetteringsniveau kan je starten met het Divemasterprogramma, het AI-
gedeelte of zelfs meteen het OWSI-gedeelte. Ook met een CMAS-brevet kan je instromen. 

Iedere situatie zal apart bekeken worden, dus aarzel niet om het na te vragen in ons dui-
kcentrum.  

 

Ben je al PADI-AI en wil je alleen deelnemen aan de OWSI, dan is dat uiteraard mogelijk. 
Alle hierboven genoemde eisen blijven gelden. Uiteraard dien je dan in het bezit te zijn van 
een PADI-AI brevet.  

Om na meer dan een jaar AI alleen het OWSI deel mee te lopen tijdens een regulier IDC, zul 
je een review moeten doen om in te kunnen stromen. Op deze manier kunnen we de kwaliteit 
blijven garanderen. Neem hierover eerst contact op met ons duikcentrum of Course Director 
Peter Rombaut.  

Kom je vanuit een andere federatie (bvb NELOS), dan dien je voorafgaand een “skill-
package” te volgen: we gaan er immers van uit dat op het moment van je IDC je alle demo-
vaardigheden reeds beheerst.  

Op de IDC zelf worden de skills niet meer aangeleerd, wel verder tot in de kleinste details 
aangescherpt. Een “skill-package” neemt ongeveer 3 avonden in beslag en kost € 75. Laat 
ons tijdig weten wanneer je dit package wilt volgen, tijdens de IDC is er immers geen ruimte 
meer voor! 
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Begin er tijdig aan! 
Duikinstructeur worden vraagt tijd, toewijding en doorzettingsvermogen. Wij geven alvast het 
goede voorbeeld door de planning ruim op voorhand mee te delen. Dit maakt het makkelijker 
voor jou om te plannen. Schrijf je nu in, zo ben je zeker van jouw plaats! Er worden slechts 4 
kandidaten per sessie aanvaard. 

Instructeur word je niet van vandaag op morgen. Aan het IDC gaat een heel proces van planning 
en voorbereiding vooraf: we zullen vooraf contact met je opnemen voor de zelfstudie , zodat je 
goed voorbereid aan de slag kan gaan op het IDC. Vergeet zeker niet om jouw demonstratieve 
skills voordien nog eens te oefenen en fris jouw kennis van de theorie eens op. 

Tijdens en na de IDC beoordeelt de Course Director of je klaar bent voor het IE. Het is onze taak 
als 5 star IDC center om jou voor te bereiden. Jouw inzet en professionele ingesteldheid zullen 
gedurende de IDC beoordeeld worden.  Ieder IDC wordt gevolgd door een Instructor Examina-
tion, vandaar dat we ons strikt aan het programma houden.  

En verder…? Specialty Instructor en MSDT 
Na de OWSI kan je natuurlijk verder! Indien je het IDC bij ons gevolgd hebt, kan je aan inte-

ressante prijzen verder bouwen aan je carrière door het volgen van specialty instructor courses. 

Hoe meer je er volgt, hoe interessanter het wordt!  

Sommige specialty instructor cursussen worden op voorhand ingepland, maar je kan natuurlijk 

altijd navragen of er een specialty instructor cursus voor jou kan worden ingepland. En dan kijken 

we wat mogelijk is. Na 25 door jou uitgeschreven brevetteringen en het volgen van vijf specialty 

instructor-brevetten, kan je je applicatie voor Master Scuba Diver Trainer overmaken aan PADI.  

Kostprijs per specialty Instructor: 

Specialty met 1 verplichte duik: € 149  

Specialty met 2 verplichte duiken: € 169 

Specialty zonder duiken: € 99  

Applicatiekost: € 48 

Mogelijke Specialty Instructor Cursussen: 

•Deep Diver 

•Underwater Navigator 

•Dry Suit Diver 

•Nitrox Enriched Air 

•Night Diver 

•Wreck 

•Emergency Oxygen Provider 

•Digital Under Water Photographer 

•Diver Propulsion Vehicle (DPV) 

•Search and Recovery 

Uitvoerige uitleg en feedback 
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Jouw droomjob wereldwijd! 

ter wereld. De cursus is dus 
een echte beroepsopleiding.  

Bovendien wordt je brevet 
wereldwijd erkend en kan je 
overal aan de slag.  
 

Noem eens een ander diplo-
ma met deze erkenning? 

Met jouw brevet als PADI  
Instructor kan je over de hele 
wereld terecht!  

Wist je dat er 6.200 PADI 
Divecenters zijn, meer dan 
135.000 leden (divemaster, 
instructeurs) en dat PADI 
jaarlijks bijna 1 miljoen bre-
vetteringen uitschrijft?  

Wist je dat de PADI-pro’s 
sinds de oprichting van PADI 
51 jaar geleden in totaal 
meer dan 23 miljoen (!) bre-
vetteringen hebben 
uitgeschreven?  

Als PADI instructeur ben je 
dus bijna 100% zeker van 
werkgelegenheid, waar ook 
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Getuigenis van één van onze kandidaten... 
 

 

“…Geen inspanning was Peter te veel. Naast de theorie- en praktijklessen, 

kreeg ik steeds antwoorden op telefonische en email-vragen. Zijn onder-

zoek is steeds grondig en bevattelijk… en je kan er van op aan dat de 

antwoorden degelijk gecontroleerd zijn. Pas in latere fase, toen ikzelf de 

instructeurstitel wist te behalen, kwam ik tot het besef dat Peter de PADI-

standaards wel echt heel hoog in het vaandel draagt…” 

You will never walk alone... 
 

Onze Course Director is in de mate van het mogelijke ook aanwezig op jouw Instruc-

tor Examination of is op zijn minst zeer goed bereikbaar via allerlei mediakanalen. 

Deze aanwezigheid geeft vertrouwen en rust als je dan even een stressmomentje 

voelt opkomen. Jouw opleiding tot instructeur gebeurt in gelijkaardige omstandighe-

den waarin  het examen zal gebeuren, dus daar hoef je je echt geen zorgen over 

te maken. Als je het formulier ‘Examination Enrollment ‘ in je handen hebt, wil het 

echt wel zeggen dat je er klaar voor bent! 

En ook na jouw Instructor Examination kan je rekenen op verdere hulp van jouw 

Course Director. Hij onderhoudt goede contacten met de PADI-Staff in Bristol (UK) 

en ieder probleem, klein of groot, wordt opgelost.  

Jouw Course Director is jouw (duik)mentor voor het leven.  
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En kan het dan nog verder…? IDC-Staff Instructor 
Uiteraard! Stilstaan is achteruit gaan… In Bubble&Dive kan je het brevet van IDC-Staff Instructor 

halen.  De 'PADI IDC Staff Instructor cursus' is een verdere stap in je professionele carriëre in de 

duiksport. Het is de hoogste instructeuropleidingen die je bij duikcentrum Bubble&Dive kan volgen.  

Tijdens deze opleiding zal je de benodigde kennis en vaardigheden worden bijgebracht om bij 

een IDC als staff te kunnen functioneren. De kandidaten in de 'IDC Staff instructor cursus' leren met 

behulp van zelfstudie, sessies in het leslokaal en het zwembad, beoordelingsoefeningen en een 

stage, hoe ze de 'PADI Assistant Instructor cursus' zelfstandig kunnen geven en hoe ze de Course 

Director kunnen assisteren bij opleidingen op het niveau van instructeur.   

 

De 'IDC Staff cursus' bestaat uit het bijwonen van een volledig IDC en voorafgaand, twee extra 

cursusdagen voor het aanleren van beoordelingsvaardigheden en standaards met betrekking tot 

de IDC-cursus. 

 

Vereisten vooraf: 

1. PADI Master Scuba Diver Trainer met lesbevoegdheid (Teaching Status). 

2. Ermee akkoord gaan om op alle duikbrevetteringsniveaus les te geven volgens de richtlijnen en 

filosofie als beschreven in de PADI Instructor Manual en PADI Course Director Manual. 

3. Ermee akkoord gaan om gebruik te maken van het PADI-systeem en de onderdelen ervan. 

Gezien de IDC-Staff-kandidaat een volledig IDC moet meevolgen, zal dus de cursus worden 

ingepland zodanig dat de kandidaat onmiddellijk nadien de cursus kan meevolgen. 

Cursusfee: € 699 

 

Origineel Crewpack (incl. Leitjes, Course Director Manual en uniek registratienummer): € 399 

 

PADI Applicatie: € 129 

 

Leer beoordelen als de Pro! 
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Checklist documenten en materiaal IDC (AI en OWSI) 
Administratie en benodigdheden: 

 

à Medische formulier niet ouder dan 12 maand op de laatste dag van het IE 

à Pasfoto 

à Een korte beschrijving van jouw duikcarrière (CV) 

à Blauw PADI hologram 

à Kopie van eventuele brevetten die niet komen van PADI 

à Eenvoudig rekentoestel (smartphone is niet toegelaten op het theorie-examen) 

à De eRDPml 

à Schrijfpapier 

à Laptop of tablet 

à Een geldige credit card (VISA, Mastercard) (betaling IE-fees en IDC-fees aan PADI) 

 

Duikmateriaal: 

à Trimvest 

à Duikpak om geruime tijd in het water te blijven (evt ook handschoenen, kap, laarsjes) 

à Automaat met manometer en alternatieve luchtbron 

à Duikcomputer 

à Duikfles 

à Masker 

à Tuba 

à Vinnen 

à Kompas 

à Reel met minstens 15 meter touw, gemerkt op 6, 8, 9 en 15 meter 

à OSB (oppervlakte signalisatie boei) 

à Duikcomputer 

à Pocket Mask 

à Horloge met chronometer 

à 2 eindjes touw, lengte 1 meter, diameter 5mm 

à Loodgordel of loodpockets 

Je dient over je eigen materiaal te 
beschikken  
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Hoeveel tijd heb ik nodig om me voor te bereiden op het IDC? 

In het algemeen is het interessant om ongeveer een maand op voorhand te beginnen met jouw 
voorbereiding, maar dat hangt af van jouw niveau van vaardigheden en kennis, nodig voor de 
cursus. Indien het al langere tijd geleden is dat je je skills hebt herhaald en jouw theorie hebt her-
zien, raden wij aan een langere voorbereidingsperiode te overwegen.  De zelfstudie die door de 
Course Director zal worden uitgelegd, neemt ongeveer twee weken in beslag. 

In welke taal gebeurt het IDC en IE? 

Onze Course Director geeft les in het Nederlands, maar spreekt ook Frans en Engels. Tijdens het 
IE zal de examinator in het Engels spreken, maar zelf zal je je examens in jouw eigen taal mogen 
afleggen. Ook de theoriepresentaties en briefings mag je Nederlands spreken. In geval van 
problemen of twijfel is de Course Director aanwezig om de nodige uitleg of verduidelijking te 
verschaffen. 

 

Cursusdata  
We trachten onze IDC’s af te stemmen op de geplande IE’s  in Mechelen (BE) en Eindhoven (NL). 

Voor 2020 zijn volgende IE’s gepland waarop wij ons focussen:  30 – 31 Mei (Bevekom) en 17 – 

18 Okt (Mechelen). 

Contacteer ons voor concrete startdata of hou onze facebookpagina in het oog). Denk er wel aan 

dat het aantal plaatsen beperkt is! 

Je kan alvast noteren dat we voor een volledig IDC  (incl. EFR-I) een 8-tal woensdagavonden en 

een 7-tal VOLLE dagen nodig gaan hebben om alles tot een goed einde te brengen. Het IE zelf 

neemt ook nog 2 dagen in beslag (weekend). Het is een intensieve cursus die veel engagement 

vergt, maar waarvan je zeker de vruchten zal plukken. 

Binnenkort jouw foto hier?  

Veelgestelde vragen 
Wanneer je je IDC wil doen, zit je natuurlijk met heel wat vragen. Hier vind je al wat antwoorden. Indien je na het lezen nog met 
vragen zit, aarzel niet om ons te contacteren. Wij geven met veel plezier antwoord. 

Hoe ga ik mijn tijd doorbrengen tijdens de IDC? 

De IDC is een intensieve cursus die je volop voorbereidt op het IE. Er zullen momenten zijn dat je in het klaslokaal zit om de theo-
retische basis onder de knie te krijgen en je ook zelf lessen zal geven, maar natuurlijk wordt er ook buiten geoefend. Dit gebeurt 
dan in het zwembad en het buitenwater. We trachten onze tijd zo efficient mogelijk te gebruiken maar met aandacht voor afwis-
seling, zodat het toch relax blijft. Een volledig IDC neemt ongeveer 7 weken in beslag 

Heb ik veel “huiswerk”? 

Ja en neen. Uiteraard verwachten we van jou dat je de kennis van divemaster meehebt. Jouw voorbereidingen voor de door jou 
te geven presentaties moeten op voorhand worden gemaakt. In het begin kost dit wat tijd, maar naarmate de tijd vordert, zal dit 
steeds sneller gaan en heb je nauwelijks huiswerk. Je krijgt op voorhand de opdrachten mee, zodat je zelf je tijd kan indelen. 

Time management is essentieel 



Waar wacht je nog op?  

Brusselsesteenweg 724 

9050 Gentbrugge 

09/324 82 65 of 0473/99 05 54 

http://www.bubbleanddive.com 

info@bubbleanddive.com 

Bub bl e&Dive  5  S ta r  IDC   

S - 79 89 40  

Bubble&Dive behoudt zich het recht de cursusdatums aan te passen 

Silver Course Director 
Peter Rombaut 
CD-957965 

 

Laat nu een totaal nieuwe wereld 
voor je open gaan en schrijf je nu 
in voor de cursus die jouw leven zal 
veranderen.  

Er zijn zo van die mijlpalen in jouw 
leven. De eerste keer adem halen 
onder water was waarschijnlijk een 
onvergetelijke gebeurtenis voor 
jou. Wel, hoog tijd om opnieuw 
zo’n onvergetelijke gebeurtenis toe 
te voegen aan jouw herinnering: 
de dag dat jij PADI duikinstructeur 
zal worden is zo’n moment.  

Voel jij je klaar om diezelfde mo-
menten die je toen beleefd hebt, 
door te geven aan nieuwe duikers?  

Ben je klaar om jouw leven een 

andere wending te geven en als 
PADI duikinstructeur elke dag een 
nieuw avontuur in jouw geliefde 
omgeving te beleven? De zee kan 
jouw kantoor worden en je zal elke 
dag houden van jouw job! 

 

 

Waar wacht je nog op?  Schrijf je 
nu in want er kan maar een 
beperkt aantal kandidaten 
deelnemen. Zo garanderen we 
kwaliteit en individuele be-
geleiding 

 

Wens je na het lezen van deze brochure nog meer  

informatie? 

 

Neem gerust contact met ons op, wij regelen graag een 

afspraak met onze Course Director zodat je een antwoord 

krijgt op al jouw vragen. 

Schrijf je in via: 

peter.rombaut@duikschool.bubbleanddive.com | GSM: 0473/99 05 54 


