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Beste bergsporter,

In de afgelopen periode heb je interesse getoond in de opleiding tot IML. Je staat daarom bij NLAIML
op een lijst van geïnteresseerden. Als je van die lijst verwijderd wilt worden en geen mailberichten van
NLAIML meer wilt ontvangen, laat dat dan s.v.p. even weten.

Volgende opleiding
De derde Nederlandse opleiding tot International Mountain Leader zal begin 2017 starten: de intake
wordt gepland in de vroege winter van 2017, en de eerste praktijkmodule zal in het vroege voorjaar
van 2017 plaatsvinden. Nadere informatie over de duur en kosten zal in de komende maanden op
onze website www.nlaiml.org worden gepubliceerd. Tot die tijd kun je de informatie over de nu lopende
opleiding vinden op de website.

In de tussentijd
Als je concrete interesse hebt in de opleiding die NLAIML aanbiedt, dan denken we op basis van je CV
en tochtenlijst graag met je mee over je persoonlijke plan tussen nu en de intake. Het instroomniveau
van de opleiding is hoog, en wij verwachten dat menig kandidaat in de komende periode op een
zinvolle manier verder kan werken aan de benodigde kennis en ervaring om de kans te vergroten de
intake succesvol te doorlopen.

Ondersteunend hierbij kunnen twee praktijkmodules zijn die in tussentijd worden georganiseerd:
Oriëntatiemodule IML - in juni 2015, om voor jezelf een beeld krijgen waar je staat, of wellicht bewust
aan relevante vaardigheden werken.
Voorbereidingsmodule Winter - in januari 2016: een praktijkmodule lawinekunde, nadat je de
theoretische basis bijvoorbeeld bij Snow Safety Center (Lawine I) hebt opgedaan.
Zie onze website voor nadere informatie over de beide modules. Maak je eventuele interesse voor
deze module(s) s.v.p. kenbaar aan info@bergbanjeren.nl .

We wachten met belangstelling je reactie af.
-- 
Met vriendelijke groeten,

namens NLAIML,
Peter Mienes
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