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Intake voor de opleiding tot International 
Mountain Leader (IML) 

Introductie: 
De intake is de eerste stap naar het professionele IML opleidingsprogramma. Tijdens deze drie 
dagen kan het opleidingsteam de kandidaten aan het werk zien. Belangrijk uitgangspunt hierbij 
is het verkennen van de wederzijdse ambities en mogelijkheden. Dit om mogelijke wederzijdse 
teleurstellingen in de toekomst te voorkomen.  
 
Doelen: 

o Beoordelen van de kennis, vaardigheden en attitude van de kandidaten.  
o Eerste contact met het opleidingsteam, opleidingsniveau en de opleidingssystematiek in 

de praktijk. 
o Informatie over de beroepsopleiding en ervaringen m.b.t. het vak Mountain Leader. 

 
Voorwaarden voor toelating: 

o Ten minste 20 jaar oud. 
o Lid van de NKBV + bergsport verzekering. 
o Goede lichamelijke- en geestelijke gezondheid. 
o Met goed gevolg doorlopen bergsportopleidingen (minimaal NKBV niveau C2), 

aangevuld met een ruime, brede, allround bergsportervaring en vaardigheden zoals 
alpiene trektochten, alpiene hoogtoeren, sportklimmen en (tour)skiën. 

o Beheerst het niveau van NKBV outdoor voorklimmen (of gelijkwaardig). 
o Heeft een opleiding basislawinekunde gevolgd (bij voorbeeld Alpinkurs, Snow Safety 

Center niveau 1, of gelijkwaardig). 
o Uitgebreide specifieke en gedocumenteerde tochtenlijst: ten minste 20 kwalitatieve 

bergsportdagen in de zomer en 10 in de winter.  
o Een goed communicatie niveau in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. 
o Tijdige inschrijving en betaling. 
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Inhoud 
 
Dag 1: 
Bergschenhoek, Monte Cervino: 
 
- Persoonlijk gesprek waarin je motivatie, kwaliteiten en ambities de revue passeren. Je 

onderbouwt je ervaring d.m.v. je tochtenlijst en fotoreportages. Check de kwaliteit van je 
bergsportdagen en gebruik voor verwerking en registratie van je kwalitatief beste tochten 
(20 zomer en 10 winter) het NLAIML format!! 

- Informatie over de Nederlandse IML opleiding; 
- Basis touwtechnieken; 
 
 
Dag 2 & 3 (2-daags programma in een bergachtige omgeving bijvoorbeeld Ardennen, Eifel of 
Vogezen). 
 
- Een conditietest bestaande uit een lastige bergwandeling met hoogteverschil met een 

rugzak van ongeveer 8-10 kg over gebaande en ongebaande paden. 
- Oriëntatie: oriënteren in een heuvelachtige omgeving met gebruik van kaart en kompas 
- Technisch parcours waarin de algemene technische vaardigheid en behendigheid in het 

alpiene basisterrein bekeken wordt Verplaatsing door sneeuw, water, rots-, gras-, 
blokkenterrein…alles is mogelijk. 

- Touwtechnieken: het toepassen van basistouw- en zekeringstechnieken in het terrein 
- Korte eerste, wederzijdse terugkoppeling (mondeling). 
 
Kosten 
Het intake assessment kost € 225,--. Het betreft hier de organisatiekosten van de intakedagen. 
Dit is exclusief kosten zoals overnachting, reizen, etc. We streven er naar gedurende de 
opleiding daar waar mogelijk de kosten zo laag mogelijk te houden. Na aanmelding voor de 
intake zal een factuur verstuurd worden. 
 
Materiaal check 
Wij gaan ervan uit dat de kandidaat in het bezit is van een basis bergsportuitrusting. Aan het 
begin van de eerste dag zal een materiaalcheck plaats vinden. De check vindt plaats in het 
perspectief van de IML professional. Na aanmelding wordt een materiaallijst toegestuurd. 
 
Persoonlijke intake 
Tijdens een persoonlijk gesprek zal de ervaring, het toerenboek (met bewijsvoering) en 
motivatie van de kandidaat besproken worden.  
 
Touwleiding en touwvaardigheid (dag 1) 
De kandidaat is in staat om met gebruik van klim en zekeringstechnieken zichzelf veilig te 
kunnen verplaatsen op bergschoenen. Daarbij wordt de veiligheid van de andere klimmers niet 
uit het oog verloren. Te denken valt aan voorklimmen, na klimmen, afklimmen, abseilen, 
zekeren, etc.  
 
Conditie  
Wij gaan ervan uit dat de kandidaat beschikt over een goede basisconditie (indicatie: 1600-
2000 hoogtemeters moeten met een gemiddelde snelheid van tussen de 450 en 500 hoogte 
meters per uur kunnen worden afgelegd). De kandidaten dragen daarbij een rugzak van 8-10 
kg. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor zijn alpiene veiligheid. Afhankelijk van het 
jaargetijde en de condities kan de test ook (gedeeltelijk) op sneeuwschoenen gerealiseerd 
worden.  
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Oriëntatie en verplaatsen in het terrein 
De kandidaat zal zich m.b.v. kaart kompas en hoogtemeter gericht moeten verplaatsen in het 
terrein. Tijdens het verplaatsen zal het technisch verplaatsen over de diverse ondergronden (ijs, 
rots, gras, sneeuw, etc.) en condities bekeken worden. Daarnaast zal het lezen van het terrein 
en het vinden van de juiste weg hierin centraal staan.  
 
Touwleiding en touwvaardigheid (dag 2 & 3) 
De kandidaat is in staat om situatief, tijdens een route, in het terrein (maximaal IIe graads), met 
gebruik van klim en zekeringstechnieken zichzelf veilig te kunnen verplaatsen op 
bergschoenen. Daarbij wordt de veiligheid van de andere klimmers niet uit het oog verloren. Te 
denken valt aan voorklimmen, na klimmen, afklimmen, abseilen, zekeren, etc.  
 
Resultaten 
De resultaten worden binnen 10 dagen schriftelijk kenbaar gemaakt aan de kandidaat.  
 
 
 
 
 
 
 


