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Beknopte opleidingsinformatie voor de Nederlandse
opleiding tot International Mountain Leader
1.1 Introductie
De opleiding tot International Mountain Leader (UIMLA IML) is, naast de berggidsenopleiding
(UIAGM) een van de twee internationaal erkende opleidingen voor bergsportprofessionals. Dit betekent
dat je met deze opleiding in principe over de gehele wereld mag werken als IML. Tussen de berggidsenopleidingen en de IML-opleidingen zijn veel overeenkomsten. Er zijn echter ook duidelijke verschillen.
Bij de berggidsen ligt het accent meer op de technische handelingen en vaardigheden. Hierbij is het touw,
met bijbehorende materialen, een veelvuldig middel om het doel, de top te bereiken. Bij de IML ligt het
accent meer op het bewegen en beleven van de bergwereld en zal het touw als laatste middel worden
ingezet om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen. De berggidsen en IML’s zijn beiden
beroepsmatig onderweg in zowel de zomer- als de winterperiode. De IML’s hebben hierin soms een
andere werkomgeving: geen klim-, geen skiactiviteiten. Het verplaatsen over gletsjers is uitzonderlijk en
sterk gereguleerd.

1.2 De opleiding
De opleiding is na de intake opgebouwd uit modulen en zomer- en winterstages (zie opleidingsschema).
Het zomerdeel en het winterdeel kennen beide een examenmoment. De opleidingsmodulen volgen elkaar
op en zijn intensief. De totale contacttijd omvat een kleine 900 uur. Naast praktijk staan ook theoretische
onderwerpen en opdrachten op het programma. De theoretische onderwerpen en opdrachten kunnen door
middel van zelfstudie voor een aanzienlijk deel thuis worden gerealiseerd. In principe volgt na iedere
module een theorietoets.
De volgende module mag gevolgd worden na een positief advies van de opleider en/of het behalen van de
geplande toetsen.
Tijdens de opleiding zullen alle onderwerpen en opdrachten ontleend zijn aan de toekomstige
beroepspraktijk met de bijbehorende kennis, vaardigheden en attitude.
De International Mountain Leader is inzetbaar in veel verschillende gebieden wereldwijd. Uitgangspunt is
dan ook om tijdens de opleiding in veel verschillende gebieden en landen actief te zijn.
Naast de opleidingsmodulen verwachten we dat je zelfstandig op pad gaat/ bent om je ervaring, kennis en
vaardigheden te trainen en verder te ontwikkelen. Tijdens deze activiteiten breng je je tochtenlijst en
ervaring verder op het gewenste niveau.

1.3 Kosten*
Om het geheel hanteerbaar en overzichtelijk te houden hebben we uitsluitend de opleidingskosten in kaart
gebracht. Dit zijn de kosten van de opleiding zelf. Dit betekent dat alle overige kosten zoals reis- en
transferkosten (bijv. liftkaart), voeding en overnachtingen, literatuur en materialen hierbij niet zijn
inbegrepen. De prijzen zijn gebaseerd op de reguliere opleiding; aan herkansingen zijn mogelijk extra
kosten verbonden.
De vermelde prijzen zijn vrij van BTW, mede op basis van onze registratie in het CRKBO-register.
Als je aangifte Inkomstenbelasting doet maak je grote kans dat je de kosten voor deze opleiding boven
een bepaalde drempel als aftrekpost mag opvoeren (van 2013 t/m 2016 geldt een drempel van 250 euro).
Informeer zelf even bij de Belastingdienst. Tijdens Prinsjesdag 2016 is helaas aangekondigd dat dit
belastingvoordeel per 1-1-2018 verdwijnt.
*

Prijzen onder voorbehoud
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Leden van NLAIML hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van verschillende kortingsregelingen
voor bijvoorbeeld kleding en materiaal!

Opleidingsschema en prijzen
Cohort 2017

Omvang
(excl. reis)

Locatie

Intake
Lidmaatschap NLAIML

04 dgn
kalenderjaar

Nederland+Duitsland

Blok 1 (eerste opleidingsjaar)
Theorie Zomer 1
Basistraining Zomer 1
Theorie Zomer 2
Basistraining Zomer 2
Theorie Winter 1
Basistraining Winter 1

25 dgn
02 dgn
07 dgn
01 dgn
07 dgn
01 dgn
07 dgn

Nederland
Frankrijk
Nederland
Marokko
Nederland
Frankrijk

02 dgn

Nederland

22 dgn
01 dgn
06 dgn
01 dgn
06 dgn
01 dgn
07 dgn

Nederland
Alpen (hoog Alpien)
Nederland
Lapland
Nederland
Frankrijk

MFA (Medic First Aid)

†

Blok 2 (tweede opleidingsjaar)
Theorie Zomer 3
Zomer 3
Theorie Zomer 4
Zomer 4
Theorie Winter 2
Winter 2

Prijs
€ 340,-€ 125,-€ 2.625,--

extern
€ 2.310,--

Blok 3
Zomerstage
Winterstage

n.v.t.
min. 10 dgn
min. 10 dgn

keuze
keuze

Blok 4
IML zomer assessment
IML winter assessment

06 dgn
06 dgn

Alpen
Alpen

€ 1.920,--

Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op deelname aan de reguliere opleiding, voor toegelaten
kandidaten, en bij voldoende deelnemers. Assessments kennen een hogere prijs. Internationale
afspraken bepalen dat er minimaal twee assessoren aanwezig dienen te zijn.
Mocht u naar aanleiding van deze beknopte informatie nog aanvullende informatie wensen dan
kunt u contact opnemen met info@nlaiml.org .

†

Indien nog niet in bezit moet dit in het eerste opleidingsjaar behaald worden (extern)
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