Update opleiding 2019 Voorbereidingsmodule Winter

Beste Peter,
Na een buitengewoon mooie zomer en begin september een succesvolle Oriëntatiemodule in
La Chapelle d'Abondance zijn onze ogen nu gericht op de intake voor de opleiding 2019 en de
Voorbereidingsmodule Winter.
Resultaat interessepeiling opleiding 2019
Vorige maand hebben we de belangstelling voor deelname aan de opleiding gepeild. Ongeveer
10 van jullie gaven aan in principe deel te willen nemen, en ca. 8 hielden het op 'misschien'. Het
ziet er dus naar uit dat we een opleiding kunnen gaan starten in 2019, natuurlijk nog afhankelijk
van de resulaten van de intake en het definitieve aantal deelnemers.
Jij hebt eerder aangegeven: 'Nee' (indien leeg, dan had je geen keuze ingevuld)
Wil je jouw gegevens aanpassen, selecteer dan deze link:
gegevens inzien en wijzigen
Planning intake en opleiding 2019
LET OP: tot 13 oktober 2018 kun je het inschrijfformulier+bijlagen voor de intake inzenden.
Uiterlijk op 11 november 2018 ontvang je terugkoppeling daarop, en hoor je of je wordt
uitgenodigd voor het praktijkdeel van de intake. Het praktijkdeel bestaat uit twee delen:
16 december 2018, Monte Cervino, Bergschenhoek
1 t/m 3 februari 2019, Zwarte Woud
Op de laatste dag van de intake hoor je direct of je wordt uitgenodigd voor de opleiding.
De concept planning voor de opleiding is klaar, en vind je op deze pagina.
De kosten per opleidingsblok zijn nog niet tot op de euro becijferd, maar de totale kosten zullen
niet significant afwijken van die voor de opleiding 2017.
Studielast
Het niveau van de opleiding is relatief hoog, en in het algemeen wordt de opleiding als redelijk
intensief ervaren. Om je vooraf een zo goed mogelijk beeld te geven van de studielast, hebben
we de website bijgewerkt met meer concrete informatie hierover. Zie
https://nlaiml.org/opleiding/inleiding/
en het onderdeel Portfolio op de volgende pagina
https://nlaiml.org/opleiding/inhoud/
Inschrijving Voorbereidingsmodule Winter geopend
Van zondagavond 6 t/m vrijdagmiddag 11 januari 2019 vindt de Voorbereidingsmodule Winter
plaats. Deze wordt aangeboden om specifiek invulling te geven aan een stuk praktijkopleiding
op het gebied van lawinekunde. De theoretische basis kun je bijvoorbeeld bij het Snow Safety
Center opdoen. Tijdens deze Voorbereidingsmodule Winter zal al het geleerde in de praktijk
worden gebracht, zoals de ERM, wind- en alarmtekens, sneeuwdekopbouw en vooral ook
routekeuze en beslissingsstrategieën.
Je zult op sneeuwschoenen in het terrein onderweg zijn, en er wordt aandacht besteed aan
onder meer:
Lawinekunde
Sneeuwkunde
Lawineredding
EHBO
Oriëntatie
Risicomanagement
Tochtplanning
Weerkunde
Locatie is de Portes du Soleil, vlak onder het Meer van Genève.
Voor meer informatie zie https://nlaiml.org/opleiding/voorbereidingsmodules/. Wil je deelnemen,
stuur een mail naar info@nlaiml.org.
Met vriendelijke groet,
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