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NLAIML opleidingsnieuws okt'2021

Beste {{voornaam}},
De vorige nieuwsbrief is alweer een jaar geleden en niemand kon zich op dat moment
voorstellen dat Corona ons nog zo lang zou bezighouden. Zo kon Cohort 2020 niet (met een
half jaar vertraging) in september 2020 starten en kon de winterassessment van Cohort 2017
geen doorgang vinden in december 2020...
Inmiddels hebben de deelnemers van Cohort 2020 met veel enthousiasme de eerste twee
praktijkmodules gevolgd: in juni 2021 Zomer Basics met als begeleiders John van Giels en
Peter Mienes, en afgelopen september de module Zomer Alpiene tocht die begeleid werd door
Roeland van Oss en Pierre Looman. Eén van de kenmerken van de NLAIML opleiding is
namelijk dat we je kennis willen laten maken met zoveel mogelijk ervaren professionals.
Daarom ga je in principe dezelfde begeleider niet bij meer dan twee praktijkmodules
tegenkomen.
Voor Cohort 2017 is de winterassessment (eindexamen) nu gepland in december 2021, en we
hebben goede hoop dat Corona ditmaal geen roet in het eten zal gooien.
Volgende opleiding
Inmiddels zijn we met Cohort 2020 een aardig stukje van wal en dat maakt dat we voornemens
zijn om in 2023 weer starten met een volgend cohort. Dat betekent dat de aanmelding voor de
intake in het najaar 2022 bij ons binnen moet zijn, inclusief je specificatie van QMD's en
gevolgde cursussen. De precieze planning wordt later gepubliceerd op de website.
Voorbereidingsmodules
Onder auspiciën van NLAIML worden sinds een aantal jaren twee voorbereidende modules
georganiseerd. Deze zijn op zich niet verplicht, maar kunnen je wel helpen om te voldoen aan
de instroomeisen voor de opleiding. Zo voldoet de Oriëntatiemodule / Voorbereidingsmodule
Zomer aan de eisen van een 'relevante cursus bij berggids of IML', waarvan je er twee moet
kunnen opvoeren (de andere zomermodule is voor de meesten de C1/Basiscursus van de
NKBV).
Het aardige van de voorbereidende modules is dat je met gelijkgestemden op pad bent en vaak
ontstaan na afloop groepjes om gezamenlijk (met name winter) QMD's te maken.
Voorbereidingsmodule Winter
van 9 t/m 15 januari 2022 (nog 1 plek)
van 23 t/m 29 januari 2022 (nog 2 plekken)
Voor meer informatie en boeken van de module zie deze pagina.
Oriëntatiemodule / Voorbereidingsmodule Zomer
van 4 t/m 10 september 2022 (op dit moment nog voldoende plek)
Voor meer informatie en boeken van de module zie deze pagina.
Locatie voor beide modules is de Portes du Soleil, vlak onder het Meer van Genève.
Met vriendelijke groet,
NLAIML

Facebook

Website

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.

