Opleidingsnieuws

Bekijk de webversie

Intake | Oriëntatiemodule juni 2020

Beste {{voornaam}},
In de Alpen is het al flink aan het winteren, de dumps vliegen ons links en rechts om de oren!
Hier in Nederland heeft inmiddels de intake voor het cohort 2020 plaatsgevonden en is de
inschrijving geopend voor de Voorbereidings- en Oriëntatiemodule in juni 2020.
Verslag intake cohort 2020 (Martine Bakker en Axel van Willigenburg)
Zondag na de ALV vond de eerste dag van de intake voor het nieuwe cohort plaats, ditmaal in
Eindhoven. Enerzijds om eens ergens anders te zijn dan in Bergschenhoek, anderzijds zijn hier
goede faciliteiten om ook bij minder weer het programma uit te kunnen voeren.
De groep bestaat uit 6 vrouwen en 8 mannen, in leeftijd variërend tussen 20ers en 50ers en met
sterk verschillende achtergronden. Het is een enthousiaste groep die 'eager' is om van hun
buitensport en alpine ervaring het IML vak in te stappen. Een deel van de groep had zich vorig
jaar ook al aangemeld, maar toen was er teveel onzekerheid over de groepsgrootte voor het
starten van een nieuw cohort. Het programma voor dit deel 1 was grotendeels gelijk aan dat van
de vorige keer; wel had, zoals Jack dat verwoordde: “fine-tuning plaatsgevonden". Zo was de
dagplanning gebaseerd op een strak roulatieschema, waarbij kandidaten soepel naar hun
volgende gesprekspartner of taak doorstroomden. Ook was meer ruimte voor informatie over
praktische opleidingszaken en persoonlijke gesprekken over motivatie en het inpassen van de
opleiding in het dagelijks leven van de aspiranten.
Bep Maltha, lid van het huidige cohort, was niet alleen aanwezig als 'vraagbaak' voor de nieuwe
aspiranten. Zij besprak ook de extra activiteiten die de 2018-kandidaten hebben verricht sinds
hun 1e aanmelding. "Kandidaten hadden zich zowel op papier als qua presentatie goed
voorbereid. Uit deze nieuwe ervaringen hebben ze zinvolle lessen geleerd en mooie inzichten
opgedaan", vertelt Bep.
Vanaf de koffie-met-worstenbroodje hing er een ontspannen en dynamische sfeer, ook al moest
zeer geconcentreerd worden gepresteerd. Marc begeleidde het onderdeel waarbij kandidaten
tonen hoe "vrij ze zich gedragen op hoogte", zoals Jack dat noemt.
Het vrij kunnen bewegen op hoogtes is voor een IML natuurlijk van essentieel belang, naast het
beschikken over voldoende touwvaardigheid, indien de omstandigheden in het reisgebied dat
vragen.
De presentatie van "Taken en het inzetbereik van de IML in de zomer- en winteromgeving",
bood een goede balans met dit technische onderdeel. Hier kwam het onderscheid tussen IML
en berggids nadrukkelijk aan de orde. Hoe kunnen de kandidaten zich van zelfstandige
buitensporters ontwikkelen naar groepsbegeleiders waar 'beleving' centraal staat en technische
vaardigheden ondersteunend zijn? Enkele kandidaten moeten de komende maanden nog extra
tijd in de sneeuw doorbrengen, om effectief aan de Wintermodules te kunnen deelnemen.
Jack en Marc zijn heel tevreden over de getoonde vaardigheden en de resultaten van de
gesprekken; alle deelnemers mogen dan ook deelnemen aan deel 2 in Todtnau, in het eerste
weekend van februari. Omdat het gespreksgedeelte nu al is afgerond, kan daar de focus op de
buitenactiviteiten liggen. Aan het eind van het Todtnau weekend vindt een adviesgesprek plaats.
Is dat vanuit NLAIML en de kandidaat positief en zijn de eventuele extra winterdagen
uitgevoerd, dan begint de opleiding met een theorie weekend in maart 2020.
Inschrijving Voorbereidings- en Oriëntatiemodule juni 2020 geopend
In de afgelopen jaren is gebleken dat deze module door de deelnemers zeer gewaardeerd
wordt in de voorbereiding op de (intake van de) IML-opleiding: het geeft je een beeld van waar
je staat, en er worden kennis en vaardigheden aangereikt om beter voorbereid te zijn op de
intake.
Naast de nodige theorielessen zullen we vooral veel in het terrein onderweg zijn, om aandacht
te besteden aan onder meer:
Oriëntatie
Risicomanagement
Tochtplanning
Tochtleiding
Weerkunde
Instructie/lesgeven
Touwtechnieken
Flora, fauna en geologie
en natuurlijk wordt ook uitgebreid informatie gegeven over de IML-opleiding.
De module vindt plaats van 14 t/m 20 juni 2019. Start zondag 14-6 ca. 17 uur, einde zaterdag
20-6 ca. 17 uur. De eerste inschrijvingen zijn reeds binnen!
Voor meer informatie zie https://nlaiml.org/opleiding/voorbereidingsmodules/ of kijk op
360explore.com.voorbereidingsmodulezomer. Wil je deelnemen, of heb je een vraag, stuur dan
een mail naar info@nlaiml.org.
Met vriendelijke groet,
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@nlaiml.org toe aan uw
adresboek.

